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RESUMO
Com a aprovação da Lei Federal 12.711/12, conhecida como Lei de Cotas, 50% das
vagas nas instituições federais de ensino superior são reservadas atualmente para alunos
oriundos de escolas públicas, com a possibilidade de combinação de critérios raciais e sociais.
Tal medida representa uma busca pela ampliação e democratização do acesso ao ensino
superior no Brasil, visando criar oportunidades para que grupos de alunos até então excluídos
pudessem alcançar este nível de escolarização. Nos últimos anos foram criadas também
políticas públicas para garantir a permanência dos jovens na universidade, como o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e o Programa Bolsa Permanência. O presente
trabalho procura acompanhar modos de pensar de onze alunos cotistas da Universidade
Federal de São João del Rei, através de entrevistas semiestruturadas, com um olhar atento
para a forma como estas duas políticas - de acesso e permanência - perpassam seu cotidiano
na universidade. Trata-se de um estudo qualitativo, feito com base nas pistas da cartografia de
Kastrup, Passos e Escóssia, método constituído a partir da aproximação com o conceito de
rizoma de Deleuze e Guattari. Também são destes dois filósofos os conceitos de território liso
e estriado, aparelho de Estado e máquina de guerra dos nômades, utilizados como ferramentas
para pensarmos as questões analisadas. Através da desmontagem das narrativas, buscamos
fragmentos de sentidos e os interrogamos, compondo com eles linhas molares, moleculares e
de fuga, que formam o mapa-rizoma do território construído nesta pesquisa.
Palavras-chave: ações afirmativas, permanência, cartografia, cotistas.

ABSTRACT

With the approval of Federal Law 12.711 / 12, known as the Quotas Law, currently we
have 50% of vacancies in federal higher education institutions reserved for students from
public schools, with the possibility of combining racial and social criteria. This measure
represents a search for the expansion and democratization of access to higher education in
Brazil, aiming to create opportunities for groups of students previously excluded to reach this
level of schooling. In recent years, public policies have also been created to guarantee the
permanence of young people in the university, such as the National Student Assistance
Program (PNAES) and the Permanence Scholarship Program. The present work seeks to
follow the ways of thinking of eleven quota students of the Federal University of São João del
Rei, through semi-structured interviews, with a careful look at how these two policies - of
access and permanence - permeate their daily life in the university. This is a qualitative study,
based on the principles of Deleuze and Guattari cartography. The concepts of state apparatus,
nomadic war machine and metallurgy are also from these authors and were used as tools to
think the issues analyzed. Through the dismantling of narratives, we search for fragments of
meanings and interrogate them, composing with them molar, molecular, and fugue lines that
form the plot of the territory constructed in this research.
Keywords: affirmative actions, permanence, cartography, quota students
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Eu, pesquisador nômade

Em meados do meu ensino médio, após ter passado por um processo de orientação
profissional, decidi que cursaria a graduação em Psicologia. Talvez naquele momento não
tivesse ainda tantas informações sobre as possibilidades de atuação desta profissão, mas o
interesse pela subjetividade e pela possibilidade de trabalhar em prol da saúde mental das
pessoas embasaram minha escolha e não deixaram mais espaços para dúvida. Após a
formação como psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizei
também uma habilitação do curso em licenciatura, onde tive meu primeiro contato com
disciplinas que tratavam mais especificamente sobre a área de Educação. Após ter me
desligado dessa instituição, optei por fazer um curso de especialização em Psicologia Clínica,
que sempre foi meu maior interesse profissional. Cheguei a ter um consultório particular, mas
pouco tempo depois fui chamado em um concurso que havia feito para uma universidade
federal, para o cargo de psicólogo clínico. Eu ainda não sabia, mas era o começo do meu
reencontro com a área de Educação. O atendimento aos alunos nesta universidade me fez ter
contato com a temática da Assistência Estudantil em 2012, quando tive a oportunidade de
participar de encontros regionais do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos
Comunitários e Estudantis (FONAPRACE). A partir de então, as políticas públicas de apoio à
permanência dos estudantes no ensino superior se tornaram um tema de grande interesse de
estudo e pesquisa para mim.
Ao final de 2013, consegui uma transferência dessa primeira universidade que
trabalhei para a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), no Campus Centro Oeste
Dona Lindu (CCO), em Divinópolis, onde fui alocado no Setor de Assistência Estudantil,
ligado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAE). Fiquei responsável pelo Serviço de
Psicologia, que ofereceria atendimento aos discentes do campus. Meu plano de atuação era
perpassado pelas políticas públicas para acesso e permanência dos estudantes no ensino
superior e pelas dificuldades e sofrimentos enfrentados pelos mesmos em seus cotidianos
como universitários.
Em busca de uma oportunidade para aprimorar meus conhecimentos relativos a estas
temáticas, escrevi um projeto de pesquisa em 2015, com o qual participei do processo seletivo
do Mestrado em Educação da UFSJ. Ele tinha um caráter mais sociológico, com objetivo de
investigar o início da trajetória escolar no ensino superior de alunos em vulnerabilidade
socioeconômica. Porém, fiquei em excedente na seleção, e quando fui chamado para ingressar
no programa, a vaga disponível era sob a orientação de outra professora. Quando olhei sua
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formação acadêmica, com doutorado em biologia, estranhei bastante. O que poderia sair de
um encontro de um psicólogo, uma bióloga e o campo da educação?
Meu primeiro movimento foi tentar me adequar à nova configuração que eu percebia,
e que me preocupava um pouco, e assim, propus pesquisar a relação dos alunos do PIBIDBiologia com a escola pública, por acreditar que seria um caminho mais seguro para a
orientação. Passei o primeiro semestre letivo do mestrado acalentando essa ideia, discutindo
esse possível projeto de pesquisa nas aulas de metodologia, pensando em como executá-lo e
com quais objetivos. Ao começar a ler sobre o método cartográfico, vereda na qual minha
orientadora e seu grupo de pesquisa estavam adentrando, notei várias semelhanças com minha
visão de homem e de mundo, e consequentemente, da forma de conceber a pesquisa. Um
aspecto fundamental é que não se pesquisa ‘sobre’, e sim ‘com’. É preciso que o pesquisador
habite o território que deseja explorar. E com isso, a sensação antes abstrata foi tomando
forma e percebi que o tema de formação de professores não encontrava ressonância suficiente
em mim para ser meu campo de pesquisa.
Ao final do primeiro semestre, as políticas públicas de ampliação do acesso e
permanência no ensino superior voltaram ao nosso horizonte. Digo nosso porque também
constituía um interesse de pesquisa da professora Priscila desde o início, quando aceitou me
receber como orientando. Definido o campo temático mais amplo, era preciso re-conhecer
meu interesse: o que me convocava nessas políticas? O que me interessava e sempre
interessou eram as vivências das pessoas, seus afetos, percepções e sentidos, e não dados
estatísticos sobre a reunião delas numa população específica. O que me move a pesquisar é o
desejo de aproximar dos alunos e junto com eles, entender a forma como as ações afirmativas
atravessam a sua vida, o seu cotidiano e sua permanência na universidade.
Entretanto, apesar de ter delimitado meu interesse de pesquisa, naquele momento eu
ainda não conseguia sair do lugar, nem me deslocar pelo território da pesquisa. E essa
aparente ausência de movimento fez com que uma angústia fosse crescendo. Afinal, o tempo
estava passando, e eu não estava produzindo nada em relação à dissertação a ser entregue em
um prazo estabelecido.
As disciplinas em curso no primeiro ano do mestrado exigiam muitas leituras
semanais, praticamente esgotando o meu tempo disponível. Em algumas aulas, conseguia
acompanhar as discussões com mais propriedade, mas em outras não era raro que me sentisse
inadequado, com dificuldade para participar das mesmas. Por mais que as disciplinas tenham
a finalidade de dar uma formação mínima na área ao futuro mestre em educação, e não
necessariamente serem aplicáveis diretamente à dissertação, é impossível não se pegar
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preocupado com nossas pesquisas durante alguns momentos das aulas. No segundo semestre
de 2015, ao entrar em contato com as interfaces do cinema, literatura, pintura, filosofia e
educação propostas nas disciplinas, avaliava o repertório acadêmico e cultural adquirido na
minha trajetória até aqui, e às vezes o considerava insuficiente ou inapropriado, por não
conseguir estabelecer naquele momento relações que me ajudassem a produzir, fosse um
trabalho final nas disciplinas ou a dissertação que tanto me preocupava.
Em uma das disciplinas, “Tópicos especiais em Educação, Filosofia e Imagem”,
tivemos contato com a leitura do Tratado de Nomadologia, de Gilles Deleuze, como sugestão
bibliográfica para fundamentar as discussões de filmes que retratam realidades do sertão e
movimentos migratórios. Aparentemente, toda essa temática era algo distante para mim.
Porém, após a leitura do texto, comecei a refletir sobre o conceito de nômade proposto pelo
filósofo. Foi aí então que, caminhando pelo pátio do Campus Dom Bosco, onde funciona o
Mestrado em Educação da UFSJ, tive um insight, daqueles que a gente não consegue explicar
direito como acontece, e um horizonte novo se abriu para mim. Estava - e ainda posso dizer
que estou - vivendo um momento de intensa mudança e agitação, e cabe explicá-lo aqui
brevemente para que as conexões feitas a partir desse ponto fiquem visíveis ao leitor.
Do meu nascimento até os 17 anos de idade, sempre morei na mesma cidade, na
mesma rua, na mesma casa e estudei na mesma escola. Sempre tive poucos amigos e a
vivência de não pertencer às turmas com muitos integrantes. No último ano do ensino médio,
me mudei para Belo Horizonte para estudar, e lá fiquei durante sete anos, até concluir a pósgraduação. Nesse período, estudei em instituições diferentes, conheci muita gente nova,
viajei, morei em várias repúblicas, com diferentes pessoas. Fiz intercâmbio para os Estados
Unidos algumas vezes, e tive um relacionamento com uma moça de outro país, que cheguei a
visitar. Certamente um ritmo de mudanças muito contrastante ao vivenciado anteriormente, na
casa dos meus pais. Ao terminar a especialização, decidi voltar para Formiga, minha cidade
natal, e abri um consultório de Psicologia. Pensei que seria um retorno para fixar raízes, mas
estava enganado. Fiquei lá por menos de um ano, e fui chamado em um concurso público
federal que havia feito quando ainda morava na capital, o que fez com que eu fosse trabalhar
em Itajubá, cidade localizada no sul de Minas Gerais. Casei-me no ano seguinte e minha
esposa foi morar comigo. Meses depois, conseguimos minha transferência para Divinópolis,
para ficarmos mais perto de nossas famílias, em Formiga, ambas as cidades na região CentroOeste do Estado. Novamente essa situação de aparente fixação se desmanchou, pois algum
tempo depois minha esposa foi nomeada num concurso que havia feito quando morávamos no
sul de Minas, e teve que se mudar para Muzambinho, também naquela região do Estado.
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Levamos nossa mudança para lá em janeiro de 2015, e eu passei a morar provisoriamente com
a minha sogra em Divinópolis. Em março, fui chamado para ingressar no Mestrado em
Educação da UFSJ e tive que começar a dormir algumas noites por semana em São João del
Rei. Assim, durante o primeiro ano do programa me dividia entre três ou quatro cidades toda
semana. Abria os olhos ao acordar e não sabia onde estava. Passando tanto tempo na estrada,
troquei o guarda-roupa por uma mala, aprendi a carregar o essencial e tive que desapegar-me
da estabilidade básica de ter uma rotina para comer, fazer atividade física, dormir etc. O
desgaste dessa situação ficou em primeiro plano durante esses meses, em alguns momentos
pensei que não daria conta e seria melhor desistir do mestrado, mas acredito que no fim das
contas, foi justamente esta condição que me colocou diante do conceito de nomadismo de
Deleuze de uma forma tão marcante.
No ano de 2016, me mudei novamente, da casa da minha sogra para outro local em
Divinópolis, e fiquei aguardando uma possibilidade de ser removido para São João del Rei.
Por restrições legais devido ao período eleitoral, o ano terminou sem que nada pudesse ser
feito. Minha esposa e eu continuávamos morando em cidades distintas e distantes. Essa
configuração familiar determinava uma rotina de fazer as malas semanalmente e de medir o
tempo usando as idas e vindas como demarcação. A sensação de provisoriedade e de não
pertencer a lugar nenhum era constante, e já não incomodava tanto como no início, pois ficava
pensando em minha relação com o nomadismo. Em janeiro de 2017, finalmente minha
remoção para São João del Rei foi publicada, e no mês seguinte comecei a trabalhar na sede
da universidade, nesta cidade. A expectativa é que minha esposa consiga ser removida para o
mesmo local, para finalmente morarmos juntos outra vez. No trabalho, fui realocado em outra
pró-reitoria, com outra esfera de atuação. No campo profissional, também percebo que fui
convocado a deixar minhas sedimentações e aderir ao fluxo, à mudança, à transformação
constante.
Para situar melhor o leitor em meio a esse ritmo intenso de movimentos, recapitulo
brevemente os meus deslocamentos e territorializações desse período: comecei o mestrado
morando em Divinópolis e me dividindo semanalmente entre esta cidade, por causa do
trabalho, São João del Rei, para cursas as disciplinas, Muzambinho, onde minha esposa reside
e trabalha, e Formiga, onde moram nossas famílias. Trabalhava no Setor de Assistência
Estudantil, responsável pelo Serviço de Psicologia no Campus Centro Oeste, cujo público
eram os alunos daquele local. Atualmente moro em São João del Rei e trabalho no Campus
Santo Antônio, mais especificamente na Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
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(PROGP), onde fui lotado no Setor de Apoio ao Servidor, para desenvolver ações de
promoção de saúde e qualidade de vida voltadas para este público.
Aprofundando a relação do conceito de nomadismo com a minha vida, fui percebendo
que ela vai além do momento atual e de detalhes do cotidiano aparentemente tão banais. Em
toda a minha trajetória acadêmica, desde a graduação em Psicologia, nunca consegui me filiar
totalmente a uma corrente teórica. Sempre estive mais perto do ‘entre’ e das fronteiras do que
do núcleo fundamental de uma delas. Nunca tive um autor de referência. Nunca tive um único
melhor amigo. Nunca tive um hobby específico que chegasse a me caracterizar. Já fui
praticante de várias religiões, mas sempre com ressalvas a todas elas que impediam um
vínculo de pertencimento duradouro. Desde que saí da casa dos meus pais, perdi a conta de
quantas casas já morei e quantas mudanças já fiz. Por muito tempo nem sabia responder onde
era minha casa, e nem onde iria morar amanhã. E o que eu queria pesquisar mesmo?
Permanência?
Nomadismo e permanência me convocaram naquele momento, me atravessaram, me
interrogaram, me instigaram. Tanto que saí do lugar, comecei a escrever. Pronto! Era o que
precisava para entrar em movimento: ser tocado e perceber que estava habitando
existencialmente esse território. Vida e pesquisa se mesclaram e potencializaram meu
movimento. Compreendi que, apesar de trabalhar com assistência estudantil, estava olhando a
permanência dos alunos na universidade como um fenômeno distante de mim, externo, do
outro, influenciado principalmente por fatores de ordem econômica. Agora, experimentando
os entraves à permanência como aluno no programa de pós-graduação, que algumas vezes me
fizeram pensar em desistir, vejo o fenômeno por outros prismas e assim, me lanço no desafio
de fazer esta pesquisa, sabendo que ela também falará de mim, de como olho o mundo e do
recorte que construirei sobre ele.
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Introdução
As ações afirmativas são medidas políticas que estabelecem práticas para corrigir
distorções históricas impostas a determinados grupos, cujos direitos sociais não são
plenamente acessados devido a determinadas características que os distinguem do grupo
hegemônico em uma sociedade. O público-alvo dessas políticas podem ser mulheres, negros,
indígenas, homossexuais, pessoas com necessidades especiais ou pertencentes à determinada
classe social, como possíveis exemplos (MAYORGA; SOUZA, 2012).
No Brasil, assistimos nos últimos anos a uma discussão muito abrangente entre Estado
e sociedade civil sobre ações afirmativas no campo da educação, principalmente no ensino
superior, através de reservas de vagas em instituições públicas. As cotas são criadas com o
objetivo de assegurar o acesso de determinados grupos à educação, um direito social
garantido pelo Artigo 205 da Constituição (BRASIL, 1988), que a considera um dos meios
para se promover a cidadania e consequentemente, combater as desigualdades sociais.
Por isso, pensar em ações afirmativas na universidade nos remete a questões como
desigualdade, justiça, acesso e permanência. Apesar de prevista na legislação maior do país, a
igualdade de condições educacionais nunca foi realidade no Brasil, principalmente em relação
ao ensino superior. No período colonial, os níveis mais altos de ensino eram privilégio dos
filhos da elite, que poderiam ir para a Europa realizar seus estudos. No período imperial,
houve um crescimento notável no número de faculdades, principalmente com cursos de
Direito e Medicina, para formação de doutores e bacharéis que não precisariam mais deixar o
país para estudar e poderiam atender aos interesses governamentais. Avançando um pouco
mais, temos em 1915 uma reforma para regulamentar o acesso ao ensino superior, com
adoção de limites de vagas e critérios de classificação e seleção, como os exames vestibulares,
para restringir a passagem do ensino secundário para o nível subsequente. As questões
educacionais foram ganhando relevância à medida que aumentavam as preocupações com a
modernização do país e a necessidade de formação de mão-de-obra qualificada para o
mercado de trabalho. Observamos então uma ampliação do ensino superior, que se deu
progressivamente, através da instalação simultânea de instituições públicas, federais ou
estaduais, e privadas, leigas ou confessionais, em um sistema que permanece até hoje
(KRAINSKI, 2011).
No período da ditadura militar, de 1964 a 1984, houve uma expansão relevante do
ensino superior no país, para atender às demandas provocadas pelas mudanças econômicas do
período. Porém, esse crescimento da oferta não se deu de forma equilibrada entre instituições
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públicas e privadas, com forte aumento das vagas ofertadas nessas últimas. O crescimento
desordenado do ensino superior privado fez com que ele não acompanhasse o mesmo padrão
de excelência ofertado nos níveis elementar e médio de escolas particulares. Ao mesmo
tempo, houve uma estagnação na ampliação de vagas nas instituições públicas, que passaram
a ser muito disputadas por terem sua qualidade reconhecida. Esses movimentos de forças em
direções opostas criaram então um ciclo perverso: alunos de famílias mais abastadas
estudavam nas melhores escolas da rede privada e venciam a concorrência das vagas nas
melhores universidades públicas. Aos estudantes de classes sociais menos favorecidas, restava
o caminho inverso, cursando o ensino fundamental e médio em escolas públicas geralmente
precárias e recorrendo à rede particular de ensino superior para conseguirem seus diplomas,
menos valorizados no mercado de trabalho (GUIMARÃES, 2012).
Como no Brasil as desigualdades raciais e econômicas estão intrinsecamente
relacionadas, os vestibulares das instituições públicas de ensino superior se tornaram um
gargalo para alunos negros e pobres, oriundos de escolas públicas. Esta constatação foi
amplamente denunciada pelos movimentos sociais, principalmente o Movimento Negro, que
procuravam derrubar o mito da democracia racial em nosso país. Começava a surgir assim a
demanda por ações afirmativas, pautada pelo entendimento de que eram necessárias
intervenções do Estado, como as cotas, para se corrigir as desigualdades de acesso ao direito à
educação, e assim, promover e fazer ser cumprido o princípio da justiça. Um longo embate
então foi travado, até que a Lei 12.711 de 2012 fosse sancionada, após ser considerada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo reservas de vagas em
instituições federais de ensino para alunos oriundos de escolas públicas, considerando
também critérios econômicos e raciais.
Porém, é importante ressaltar que o direito à educação não é garantido apenas pela
ampliação do acesso, se os cidadãos não tiverem condições materiais e simbólicas de serem
inseridos no ambiente de ensino. A permanência bem-sucedida
consiste em uma experiência ampla e rica no que se refere ao acesso à educação de
qualidade, direito social, à formação e fortalecimento da cidadania, à formação de
posição crítica que oriente suas escolhas profissionais, pessoais e coletivas, em um
compromisso com o princípio da justiça social (MAYORGA; SOUZA, 2012, p.273).

Dito de outra forma, a permanência universitária não se define pela oferta do tripé
comumente associado à assistência estudantil formado por moradia, alimentação e transporte
a alunos em vulnerabilidade socioeconômica; ela envolve um conjunto de ações que
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perpassem todos os componentes da comunidade acadêmica e busquem garantir condições
satisfatórias para a inserção dos estudantes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas pela instituição. A permanência significa mais do que estar dentro da
universidade, pois seu sentido só é completado pelo sentimento de pertencimento ao habitar
este território.
O presente trabalho busca compor um território com alunos cotistas da UFSJ, que
tiveram o acesso ao ensino superior através das ações afirmativas regulamentadas pela Lei
12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Ao pedir a eles que compartilhem conosco a
exploração de suas vivências de acesso e permanência no ensino superior, pretendemos
produzir conhecimento com as linhas do texto da legislação e as vozes dos alunos que tiveram
suas trajetórias acadêmicas perpassadas por essa política pública.
A questão aliciadora desta pesquisa surgiu a partir da minha atuação profissional no
atendimento psicológico aos discentes. Em 2012, o governo federal sancionou uma lei, que
reservava vagas para um público com determinadas características nas universidades públicas,
visando ampliar o seu acesso ao ensino superior. Em contrapartida, não se observou alterações
significativas no montante de recursos para a política de assistência estudantil vigente, cuja
função é garantir as condições para permanência dos jovens no ensino superior. As
universidades públicas federais foram atravessadas pela linha rígida de uma macropolítica que
intervém em sua forma de acesso, forçando uma abertura de suas portas para um público que
geralmente não as cruzava.
Porém, a entrada desse novo perfil de alunos não foi acompanhada de investimentos
proporcionais por parte do governo para sua permanência na instituição, com garantia de
condições adequadas para concluir o curso de maneira satisfatória. No nível micropolítico,
cada instituição de ensino foi colocada diante deste desafio e precisa encontrar uma maneira
própria de lidar com as novas demandas que lhe são colocadas. A minha pergunta de pesquisa
então é explorar como estes estudantes cotistas, beneficiários de uma política de ampliação do
acesso, mas não acompanhada de investimentos para permanência, vivenciam o cotidiano do
ensino superior. Como tais políticas atravessam sua trajetória acadêmica? Após terem
ingressado na universidade, eles têm um sentimento de pertencimento a este território e se
apropriam de seus aprendizados e suas conquistas? Sentem-se excluídos em certos momentos,
por não conseguirem atender certos pré-requisitos para algumas atividades acadêmicas, sejam
de ensino, pesquisa ou extensão? Quais processos subjetivos eles desenvolvem diante dos
desafios e exigências que lhe são apresentados? Apesar de não pretender esgotar tais questões,
elas norteiam os objetivos desse estudo.
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Foram escolhidos estudantes de dois cursos de graduação diferentes do Campus
Centro Oeste Dona Lindu da UFSJ, Bioquímica e Medicina. Tal escolha foi feita pensando
que as diferenças vivenciadas em cursos diferentes podem trazer informações heterogêneas,
que contribuam para o aparecimento de várias nuances das experiências dos alunos. Ao
conceber um esquema inicial para a pesquisa, partimos de algumas premissas e hipóteses,
como bagagens que carregamos ao dar início a uma viagem. Supomos, por exemplo, que as
condições de acesso e permanência não são as mesmas entre os cursos, e que em um curso
muito visado e concorrido, como a Medicina, talvez os conflitos relacionados à utilização de
cotas e as dificuldades de permanência entre os cotistas sejam mais recorrentes. Outra
suposição é a de que, pela polêmica que geram, a utilização de cotas com autodeclaração de
raça talvez teriam maior potencial para afetar os processos subjetivos dos alunos, ao gerar
discriminações e adversidades no cotidiano de seus usuários. Porém, temos que ficar atentos
ao risco de perseguir respostas para perguntas feitas de antemão, e deixarmos de ver o que
aparece no território que queremos construir com os alunos. Entre respostas que fecham e
novas conexões que se abrem nas tramas da pesquisa, ficaremos com as segundas, então não
será um descuido ou fracasso se ao fim desse trajeto tais questões não forem respondidas.
No primeiro capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos e metodológicos desta
pesquisa. O trabalho utiliza uma metodologia qualitativa, que ressalta aspectos de
subjetividade ao invés de dados numéricos, numa perspectiva epistemológica pósestruturalista, que considera diferentes modos de entendimento sobre o mundo, e não está em
busca de verdades absolutas sobre determinada realidade. Traçamos o caminho tomando
como referência os conceitos da Cartografia, que é uma atitude de pesquisa baseada nas pistas
de Kastrup, Passos e Escóssia (2014). As pistas foram organizadas a partir da aproximação
com o conceito de rizoma da obra de Deleuze e Guattari e nos orientam na busca por
acompanhar processos de produção de subjetividade em planos e mapas configurados por
diferentes linhas.
Apresentamos então o lócus da pesquisa, o Campus Centro Oeste Dona Lindu da
UFSJ em Divinópolis e em seguida, descrevemos o planejamento para habitar e explorar o
território, bem como os dispositivos pretendidos para que os alunos entrem na composição
deste trabalho: inicialmente, seria aplicado um formulário eletrônico para traçar o perfil dos
estudantes participantes da pesquisa, seguido por dois encontros em grupo. O universo de
possíveis participantes é apresentado, com dados gerais relativos aos cotistas ingressantes de
2013 ao primeiro semestre de 2016. Diante da realidade encontrada no contato com este
universo de participantes, a metodologia foi repensada e ao invés de grupo, foram utilizadas
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entrevistas individuais. Detalhamos então o número de alunos que aceitaram o convite para
participar da pesquisa e alguns dados para sua caracterização. Antes de encerrar o capítulo,
são apresentados conceitos teóricos que fundamentam a análise posterior, como território liso
e estriado, nomadismo, máquina de guerra e aparelho de Estado, por exemplo.
No segundo capítulo, caminhamos por linhas estriadas que demarcam alguns aspectos
do território das ações afirmativas, como definição do conceito, seu percurso histórico e
discussões quanto à sua constitucionalidade. Neste percurso, elencamos os argumentos
contrários mais comuns em relação às cotas e os rebatemos. Em seguida, apresentamos um
ponto de referência importante para a constituição do território deste trabalho, que é a Lei
1271/2012, conhecida como Lei de Cotas, que estabelece cotas para alunos oriundos de
escolas públicas, considerando também critérios de renda e raça. Apresentamos uma crítica
relevante quanto ao potencial da lei no combate à desigualdade racial ter sido diminuído ao
incorporar as cotas sociais. Passamos então a uma linha sobre a permanência universitária,
com sua conceituação e discussão sobre como é abordada em algumas políticas públicas,
como o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES e o Programa Bolsa
Permanência - PBP do Ministério da Educação. Por fim, nos detemos em cartografar as
políticas de ações afirmativas e de permanência no caso específico da UFSJ, instituição que é
o lócus desta pesquisa. Para isso, utilizamos documentos oficiais como atas e resoluções do
Conselho Universitário (CONSU), bem como informações encontradas em trabalhos
anteriores sobre a mesma instituição.
O terceiro capítulo é constituído com as vozes dos alunos entrevistados nesta pesquisa,
ou seja, através do dispositivo das entrevistas, procuramos destacar trechos das falas dos
cotistas que indicam modos de pensar em relação a suas experiências universitárias
atravessadas pelas políticas de ampliação do acesso e permanência no ensino superior. Ao
fazer a análise, procuramos traçar um mapa-rizoma, composto por diferentes tipos de linhas.
Observamos algumas redundâncias que aparecem em suas falas, como a importância atribuída
ao apoio familiar para os estudos, para citar um exemplo, e as organizamos em linhas molares
ou rígidas. Mas nos interessava, sobretudo, o procedimento de desmontagem das narrativas,
pelo qual destacamos fragmentos das vivências dos alunos que são carregados de sentidos e
abrem possibilidades de traçarmos com eles inúmeras linhas na cartografia que estamos
inventando. Desta forma, compusemos linhas moleculares sobre os critérios das cotas raciais
e sobre as permanências na universidade, buscando acompanhar com flexibilidade como estes
temas são trazidos à tona nas narrativas. E sem organizar este capítulo em subtítulos
numerados, para não dar a ideia de linearidade, construímos também linhas de fuga, ou
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buracos na trama tecida, para apresentar vivências nômades e metalúrgicas, como no caso dos
alunos Bruno e Patrícia, respectivamente, utilizando o referencial teórico amparado em
Deleuze-Guattari apresentado inicialmente.
Por fim, apresentamos as considerações finais da pesquisa, após as discussões feitas a
partir do encontro dos modos de pensar dos alunos cotistas da UFSJ com a produção teórica
sobre acesso e permanência no ensino superior, entremeado pela subjetividade do
pesquisador. Pretendemos finalizar neste momento a configuração de um território construído
- dentre muitas outras possibilidades, com políticas públicas de na educação e algumas
pessoas cujas subjetividades foram perpassadas por elas de alguma forma – sejam como
beneficiários das políticas, sejam como trabalhadores e/ou pesquisadores inseridos na
universidade, e que compõem o cenário do ensino público superior.
Encerrado o texto, são listadas as referências bibliográficas utilizadas e por fim, são
apresentados como apêndices o modelo do termo de esclarecimento utilizado, as perguntas do
questionário “Perfil dos participantes”, o roteiro semiestruturado da entrevista e um relatório
com as respostas do questionário.
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Capítulo 1 – Os fundamentos para composição do território de pesquisa

1.1.

Pressupostos metodológicos
Um leitor menos acostumado com a visão pós-estruturalista de ciência deve estar se

perguntando o porquê dessa introdução carregada com a personalidade e as vivências do
autor. Para compreendê-la, descrevo a partir de agora o caminhar que embasa a
fundamentação epistemológica deste trabalho.
Constantemente me deparo com a lição de que metodologia de pesquisa é um
caminho, ou seja, a descrição detalhada do conjunto de métodos utilizados na execução de um
trabalho. Geralmente, esses passos são definidos a priori, buscando isolar variáveis que
influenciam no objeto de estudo, para se coletar os dados de maneira fidedigna. Esta
concepção de rigor metodológico, como passei a compreender posteriormente, é atrelada ao
paradigma positivista da ciência, no qual se concebe o mundo como estável e previsível.
Assim, seria possível controlá-lo, analisá-lo e por fim, prevê-lo, através da elaboração de
regularidades e princípios universais. Sem querer aprofundar na descrição desse modelo de
pensamento, podemos destacar seus fundamentos: imutabilidade dos fenômenos, separação
entre sujeito e objeto, neutralidade do pesquisador e busca por relações de linearidade e
causalidade (LUDKE; ANDRÉ, 1986).
A pesquisa em educação por muito tempo limitou-se a esse modelo experimental, com
a pretensão de estudar os fenômenos educacionais como se fossem objetos físicos. Porém,
diante das dificuldades de se reduzir e enquadrar fenômenos sociais complexos a um molde
que não os comportava, começou a haver nas últimas décadas um questionamento cada vez
maior das concepções epistemológicas que norteavam a produção de conhecimentos nos
campos das ciências humanas. Neste contexto, as pesquisas qualitativas começaram a ganhar
força, partindo de outros pressupostos. (COSTA, 1996).
Bogdan e Biklen (1994) descrevem o que seriam as principais características da
pesquisa qualitativa: a) ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador como principal
instrumento, b) dados prioritariamente descritivos, c) a preocupação maior é com o processo e
não com o produto, d) o foco é no significado que as pessoas dão aos aspectos estudados e,
por fim, e) é um processo indutivo, que não busca comprovar hipóteses iniciais. Assim,
podemos perceber que esse modelo concebe a produção de conhecimentos como prática
social e histórica, trabalhando a partir do fim da separação entre sujeito e objeto, do
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engajamento político consciente e intencional do pesquisador e do dinamismo dos fenômenos
e sua complexidade.
Cabe ressaltar que o fato de não partir de hipóteses formuladas a priori não significa
que não haja uma orientação e um embasamento teórico para os estudos qualitativos. O
interesse do pesquisador começa com um tema bem amplo e vai ganhando um foco mais
específico à medida que o trabalho se desenrola. Seu papel é fazer conexões entre o
conhecimento acumulado na área com os fenômenos que se depara em sua pesquisa,
produzindo algo novo. O arcabouço teórico fornece uma base conceitual que é importante,
mas colocada a serviço da pesquisa de uma maneira flexível.
A teoria na investigação qualitativa não é para ser imposta ao fenômeno,
como modelo explicativo, mas para alimentar a imaginação interpretativa do
investigador e iluminar os insights que venha a ter diante da intensidade da
experiência vivida dos sujeitos de sua investigação (MONTEIRO, 1998,
p.11).

Esta atitude de pesquisa coloca o pesquisador no meio do seu campo de estudos, e por
isso agora ele próprio é considerado sua principal ferramenta. Encontramos no trabalho de
Lourau (2004), teórico de referência da Análise Institucional, o conceito de implicação, que
diz respeito à indissociabilidade entre aquele que observa e o que é observado, por
compreender que sua presença já é um elemento constitutivo daquele plano. Esse conceito
deriva da oposição aos ideais de objetividade e neutralidade na produção de conhecimento, e
considera que o pesquisador também é atravessado pelo que o instituiu. Neste sentido,
reconhece-se que os seus interesses, experiências e valores perpassam seu trabalho e seu olhar
de maneira indissociável, e por isso mesmo, devem ser reconhecidos, assumidos e analisados
na feitura da pesquisa. Tais cuidados são essenciais para garantir o rigor e a validação do
trabalho, pois os acontecimentos inerentes ao processo de construção da pesquisa também
entram no produto final como parte da produção daquele conhecimento. Já podemos entender
um pouco melhor agora o motivo para as exposições pessoais feitas na introdução do texto.
As características desse outro jeito de fazer pesquisa, descritas até aqui sob a
denominação de investigação qualitativa, se diferenciam claramente da forma “dura” de
ciência do positivismo. Mas como ferramentas ainda podem ser usadas na perspectiva crítica,
na qual se observa uma influência mais branda da transposição dos pressupostos das Ciências
da Natureza para os fenômenos humanos. Através de uma abordagem crítica, busca-se ver as
distorções, os avessos e os aspectos da realidade que não se mostram à primeira vista. Mas em
comum como o positivismo, permanece a crença de que através da ciência podemos ter acesso
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às verdades imutáveis do mundo. Portanto, um rompimento epistemológico radical só se dá
com a crise do paradigma científico positivista, quando as lógicas universais tomadas como
verdades absolutas passaram a ser questionadas, e deram origem a diferentes movimentos
filosóficos.
Por terem sobreposições filosóficas e históricas, pós-modernismo e pós-estruturalismo
são muitas vezes tomados como sinônimos, porém trata-se de uma generalização indevida,
pois cada um desses movimentos tem um objeto diferente e procura superar aquilo que o
precedeu. Vejamos a distinção entre esses pares. O modernismo tem sua origem mais ligada
ao campo das artes, a partir do fim do século XIX, ao propor o rompimento com as formas
clássicas e tradicionais, e depois alcança também a filosofia, mantendo um ideal
desenvolvimentista que concebe o novo ou moderno como melhor que o anterior,
simplesmente por vir depois. Em reação ao período moderno, o pensamento pós-moderno
busca estabelecer mudanças no sistema de valores e práticas característicos da modernidade,
com o abandono da preocupação estética e a incredulidade em relação às grandes narrativas,
que são as histórias que as culturas contam para legitimar suas crenças e práticas. O pósmodernismo define um estilo ou atitude e se caracteriza pela busca por um experimentalismo
constante, que rejeita concepções naturalistas ou totalizantes. Já o pós-estruturalismo é uma
resposta filosófica a um movimento originário do campo da linguística, cuja concepção
estruturalista se baseia no estudo das funções de cada termo, sempre em relação aos demais
componentes de um sistema, regido por leis internas, com ideais de totalidade e
autorregulação. O pensamento pós-estruturalista rejeita essas ideias e enfatiza a pluralidade da
interpretação em detrimento das dicotomias, a desconstrução da visão de um sistema com um
ponto central e o questionamento da verdade como representação última da realidade. O pósestruturalismo faz ainda uma crítica ao sujeito racional do humanismo, que pode conhecer
sobre si mesmo e sobre o mundo pelo uso da razão, por não conceber a consciência humana
como autônoma e acessível. O movimento pós-estruturalista aposta numa constituição
discursiva do eu, que é formado por sua corporeidade, temporalidade, finitude e localização
histórica e cultural, que desempenham um papel crucial para a formação da autoconsciência.
Assim, as noções de diferença, determinação local, rupturas ou descontinuidades e repetições
são temas caros a esta concepção epistemológica (PETERS, 2000).
Cabe ressaltar que esta perspectiva adota uma postura de humildade e relativismo
epistemológicos ao não defender nenhuma maneira de ver e entender a realidade como
privilegiada (VEIGA-NETO, 1996). O que nos interessa é seguir os sentidos de realidade
criados pelos participantes deste estudo e compor com eles uma produção na área das ações
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afirmativas. A realização de pesquisas como esta busca a produção de um conhecimento
contextualmente específico, sem pretensões de replicá-lo indiscriminadamente, por entender
que as questões estão atreladas ao seu local de origem e são atravessadas por sua
complexidade e, portanto, não podem ser simplificadas e generalizadas. Mas, ao contrário de
ser uma limitação, sua riqueza se dá à medida que cria possibilidades de intercâmbio de
leituras e saberes entre contextos com certas semelhanças (GASTALDO, 2012).
Considero importante a apresentação destas características para justificar a adoção da
perspectiva pós-estruturalista neste trabalho, em consonância com a atitude cartográfica de
pesquisa, a ser apresentada no próximo item deste capítulo. Ao adotar as premissas de que a
realidade se faz em um movimento incessante e que não existe um eu coeso e estável que dá
sentido universal às coisas, entendo que homem e mundo se invocam mutuamente, pois um
não existe sem o outro. Assim, como diz Veiga-Neto (1996), “é o olhar que botamos sobre as
coisas que, de certa maneira, as constitui” (p.27).
Diante dessas noções de sujeito e de mundo em constante transformação, considero
necessário também questionar o conceito de metodologia enquanto definição premeditada de
um percurso para a pesquisa. O caminho, então, na perspectiva adotada, se faz ao caminhar, e
a metodologia, agora dinâmica, se refere mais a uma postura a ser adotada durante a proposta
de acompanhar processos subjetivos e produções de realidades.
Afastamo-nos daquilo que é rígido, das essências, das convicções, dos universais, da
tarefa de prescrever e de todos os conceitos e pensamento que não nos ajudam a
construir imagens de pensamento potentes para interrogar e descrever-analisar nosso
objeto. Aproximamo-nos daqueles pensamentos que nos movem, colocam em xeque
nossas verdades e nos auxiliam a encontrar caminhos para responder nossas
indagações (MEYER; PARAÍSO, 2012, p.15).

A partir da ressignificação do conceito de metodologia, ela é compreendida neste
trabalho não como a descrição de métodos rígidos de investigação científica, mas sim como
uma descrição minuciosa das etapas de produção coletiva de sentidos e tessituras de
realidades, embasada nos princípios da cartografia, de Gilles Deleuze e Félix Guattari.

1.2.

Uma atitude de pesquisa: a produção cartográfica
Baseada no pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari, a partir do conceito de

rizoma, a cartografia não é um método pré-estabelecido, e sim uma atitude de investigação.
Ela busca acompanhar percursos, processos de produção de subjetividade e conexão de redes.
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Mas o que vem a ser esse conceito de rizoma? Em contraposição ao conhecimento
linear, hierarquizado e dividido em categorias que se ramificam em especializações, como
expresso num modelo arbóreo, onde há uma raiz, um tronco principal e dele saem os galhos,
Deleuze e Guattari deslocam da botânica a imagem da miríade de pequenas raízes
emaranhadas em meio a pequenos bulbos que formam a estrutura de alguns vegetais para
propor o rizoma como uma alternativa de organização do conhecimento. O conceito faz
referência então à relação intrínseca entre várias áreas do saber, heterogêneas, entrelaçadas,
sem hierarquização. Na multiplicidade do rizoma, não há centro, qualquer ponto está
conectado a outro, sem ponto de partida ou chegada, pois apresenta inúmeras entradas. O
conhecimento, nessa concepção filosófica, não é entendido mais como forma, e sim como
uma funcionalidade (GALLO, 2003).
Como um princípio rizomático, a cartografia não pretende isolar o objeto de sua
história ou contexto, mas ao contrário, busca desenhar um mapa da rede de forças à qual o
objeto ou fenômeno em questão se encontra conectado, em seu movimento permanente
(BARROS; KASTRUP, 2014). Dessa forma, o mapa é sempre aberto, inacabado, composto
por diferentes linhas, cujos traçados se interpenetram o tempo todo. O que procuramos fazer é
acompanhar essas linhas, analisar os seus cruzamentos e marcar os pontos de ruptura e
enrijecimento, que funcionando todas ao mesmo tempo, configuram o território naquele
momento.
O exercício de cartografar requer o uso de dispositivos, que são chamados por Deleuze
de “máquinas de ver e falar”. Podemos entendê-los também como “uma série de práticas e de
funcionamentos que produzem efeitos” (KASTRUP; BARROS, 2014, p.81). Um dispositivo é
composto por linhas de natureza diferentes, descritas a seguir. As linhas de visibilidade e de
enunciação fazem referência aos aspectos da realidade que ganham vida numa determinada
época, a partir das formas como são percebidos nos olhares e discursos que se detém sobre
eles. As linhas de força nos remetem à luta das palavras e coisas por sua afirmação, e as linhas
de subjetivação inventam modos de existir, pois a dimensão do si não está determinada a
priori, é construída num processo (BARROS; KASTRUP, 2014).
O mapa que pretendemos fazer neste estudo será então uma expressão das políticas
afirmativas construídas nesse território que habitaremos, entre e com estudantes de graduação
da UFSJ que estejam entre o público-alvo dessas ações. Não há a pretensão de chegar à
essência das políticas, nem à sua estabilidade territorial ou forma definitiva e verdadeira.
Criaremos um mundo produzido a partir dos afetos relacionados às políticas afirmativas e ao
cotidiano universitário, considerando suas linhas de continuidades e descontinuidades, as
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relações de poder que lhe atravessam e as fragilidades e potências que contém e que
despertam. Queremos habitar o território e compor com ele modos de subjetivação.
O cartógrafo, imerso no plano das intensidades, lançado ao aprendizado dos afetos, se
abre ao movimento de um território. No contato, varia, discerne variáveis de um
processo de produção. Assim, detecta no trabalho de campo, no estudo e na escrita,
variáveis em conexão, vidas que emergem e criam uma prática coletiva (BARROS;
KASTRUP, 2012, p.74).

O caminho da pesquisa em cartografia é marcado pela processualidade, ou seja, os
passos tradicionalmente separados pela ciência moderna de coleta, análise e discussão de
dados aqui se misturam e se sucedem num movimento contínuo. Também é preciso registrar
que não há dados a serem coletados, como se existissem anteriormente, numa realidade
transcendental à espera de ser revelada. Os dados da pesquisa são construídos à medida que
ela se desenvolve, ou seja, são compostos na interação entre os pesquisadores, as teorias e os
participantes da pesquisa.

1.3.

Apresentação do campo da pesquisa
O Campus Centro Oeste Dona Lindu (CCO) da UFSJ fica em Divinópolis – MG,

cidade localizada a 124 quilômetros de Belo Horizonte e que tem aproximadamente 230.000
habitantes, de acordo com dados do IBGE. Segundo informações obtidas na página oficial da
instituição, a região centro-oeste do Estado de Minas Gerais tem uma população de 1,2
milhões de pessoas e seus índices de saúde são insatisfatórios. Como munícipio-polo da
região, com mais de 40 estabelecimentos de saúde, Divinópolis foi escolhido para sediar o
campus, que traria cursos voltados prioritariamente para a área de saúde e teriam um
compromisso social de mudar a realidade do atendimento público na região.
As atividades no CCO tiveram início em 2008 e atualmente são oferecidos quatro
cursos de graduação (Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina), além de cursos de
pós-graduação nas modalidades de especialização (Especialização em Cosmetologia e
Manipulação

Farmacêutica),

residência

(Residência

em

Enfermagem

na

Atenção

Básica/Saúde da Família e Residência Multidisciplinar em Saúde do Adolescente), mestrado
(Biotecnologia, Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Multicêntrico de
Bioquímica e Biologia Molecular) e doutorado (Biotecnologia, Ciências da Saúde e
Multicêntrico de Bioquímica e Biologia Molecular).
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O Campus possui aproximadamente 1200 alunos na graduação e 63 nos programas de
pós-graduação, e é formado por seis prédios, com salas de aulas, gabinetes, setores
administrativos, biblioteca, laboratório de informática, auditório, laboratórios, cantina, um
pequeno restaurante universitário e estacionamentos. O local não possui áreas para a prática
de atividades esportivas e de lazer e as áreas de convivência e reuniões estudantis são poucas
e sem estrutura adequada. O campus fica muito distante do centro da cidade, localizado numa
região limítrofe da aglomeração urbana e, portanto, afastado de comércio e serviços. O bairro
onde está situado não tem saneamento básico, existem muitos terrenos baldios ao redor do
campus e muitas ruas não têm qualquer tipo de pavimentação. Com este cenário, são
constantes as ocorrências de assaltos na região, que tem sido motivo de muitas queixas junto
ao poder público pela comunidade acadêmica. Considerando-se o porte do município, o
campus é pequeno e tem enfrentado dificuldades para que sua atuação junto à comunidade
seja percebida e reconhecida pela população da cidade. Essa descrição do lócus do estudo foi
feita considerando também minhas impressões subjetivas como frequentador do local, para
permitir ao leitor uma visão mais abrangente do contexto.
O campus foi escolhido em função de me permitir uma maior facilidade de acesso,
pois como dito anteriormente, eu trabalhava nesse local como psicólogo no Setor de
Assistência Estudantil durante quase todo o período de desenvolvimento da pesquisa.
Quanto aos participantes do estudo, foram convidados alunos de diferentes períodos
dos cursos de graduação em Bioquímica e Medicina da UFSJ no Campus Centro-Oeste Dona
Lindu (CCO). O curso de Bioquímica é composto por oito períodos, oferecido em período
integral, com 50 vagas por ano, divididas em duas entradas semestrais. Foi criado em 2008 e é
o segundo em funcionamento no Brasil. Devido ao seu caráter inovador, muitos alunos optam
pelo curso sem ter conhecimento suficiente sobre o perfil do egresso e as possibilidades e
limitações para atuação no mercado de trabalho. No Serviço de Psicologia do CCO eram
frequentes as queixas de insatisfação com o curso e dúvidas pessoais sobre a continuidade da
graduação ou abandono da mesma. O curso de Medicina é composto por 12 períodos,
oferecido em tempo integral, com 60 vagas por ano, divididas em duas entradas semestrais.
Foi criado em 2008, com um currículo inovador, dividido em módulos e não disciplinas.
Busca-se trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar, com foco no contato do aluno com
a prática desde o primeiro semestre. A singularidade do projeto pedagógico do curso é
elogiada por muitos alunos, mas muitos outros ficam receosos quanto à proposta,
principalmente no primeiro período, quando fazem comparações com outras instituições que
gostariam de ter entrado. Talvez por ser um curso criado recentemente, sem uma reputação
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consolidada em rankings de instituições, é comum na fala de vários alunos que a UFSJ não
era sua primeira opção para cursar Medicina. Além disso, outro dado importante na história
recente do curso de Medicina do CCO que pode estar relacionado a este fato é que no final de
2014 o curso recebeu um conceito insuficiente em avaliação feita a partir do desempenho dos
alunos no ENADE. Apesar das avaliações muito positivas recebidas pelos avaliadores do
Ministério da Educação, os alunos avaliados utilizaram seu desempenho no exame para fazer
um protesto, fazendo com que o índice de avaliação do curso fosse muito baixo. Tal fato teve
grande repercussão na época, com explicações de representantes da instituição na mídia e na
página oficial do curso, em que se pode ter acesso à nota de esclarecimento até hoje.
Estes cursos foram escolhidos para esta pesquisa pensando-se nos possíveis contrastes
que poderiam ser evidenciados, pela diversidade no perfil de seus alunos. O curso de
Medicina, altamente competitivo e historicamente com estudantes brancos e de maior renda
per capita, e o curso de Bioquímica, que tem uma nota de corte menor necessária para o
ingresso e a reputação entre os alunos do campus de ser um curso mais fácil de entrar. Foram
convidados alunos com anos de ingresso diferentes, para que participem estudantes de
diferentes períodos de cada curso, contemplando os calouros, os que estão no meio do curso e
aqueles prestes a se formarem. A intenção era que essa diversidade de perspectivas pudesse
enriquecer as discussões. Em ambos os grupos, todos os alunos convidados tinham como prérequisito terem ingressado no ensino superior através das ações afirmativas previstas na Lei
12.711/2012. Isso porque a ideia não é fazer uma comparação entre cotistas e não cotistas, sob
qualquer aspecto, mas sim tentar nos aproximar da realidade dos primeiros e produzir com
eles um mapa da sua experiência de permanência na universidade.

1.4.

Ideias e planos para habitação
Para habitar um território criado com as vivências relativas ao acesso e permanência

no ensino superior de alunos usuários das ações afirmativas na Universidade Federal de São
João del Rei (UFSJ), além das leituras prévias sobre o tema, inicialmente planejei entrar em
contato com os estudantes para convidá-los a participar da pesquisa, coletar alguns dados
quantitativos sobre seu perfil com o uso de um questionário, além de organizar encontros em
grupos focais.
O grupo focal é um procedimento utilizado em pesquisas qualitativas para explorar a
percepção dos participantes sobre um determinado tema através do diálogo e do debate,
atentando-se para a interação e as trocas intersubjetivas entre eles (ou do contrário seria
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entrevista coletiva). O número de participantes pode variar entre cinco e doze, de acordo com
a literatura, para garantir uma diversidade de opiniões ao mesmo tempo em que seja possível
que todos tenham oportunidade de falar. O papel do moderador é essencial nesse sentido, de
modo a conduzir o debate e a participação de todos. No diálogo, é importante que sejam
estimuladas tanto ideias consensuais quanto as discordantes. Os encontros são gravados e
posteriormente as falas são transcritas (DE ANTONI et al, 2001 e CRUZ NETO, MOREIRA;
SUCENA, 2002).
Dal’igna (2012), ao descrever sua experiência de trabalho com grupos focais, sugere,
além dos cuidados com o local, composição do grupo, composição da equipe de pesquisa e
estruturação do grupo, um planejamento dos encontros. Para organizar esse roteiro, deve-se
levar em consideração o tópico abordado, o objetivo e a duração prevista, bem como
estratégias de condução para estimular a discussão.
O primeiro passo do planejamento metodológico era solicitar ao setor da Divisão de
Acompanhamento e Controle Acadêmico (DICON) do CCO a listagem dos nomes e contatos
dos alunos cotistas que ingressaram nos cursos de Bioquímica e Medicina a partir da
aprovação da lei, em 2012. Em seguida, seria enviado então um convite por e-mail, com
explicações sobre o estudo, informações sobre o questionário e os encontros dos grupos (data,
horário, local e duração), a garantia de anonimato das informações e o termo de
esclarecimento, elaborado em conformidade com o modelo previsto na Resolução 050/2016
da UFSJ (APÊNDICE A) a ser assinado por aqueles que aceitassem participar da pesquisa.
Os alunos deveriam preencher um questionário (APÊNDICE B) antes do início dos
encontros dos grupos, com informações que permitiriam traçar um perfil socioeconômico dos
participantes, como por exemplo, sexo, raça, idade, composição e renda familiar, grau de
escolaridade dos pais, além de outras informações relacionadas à esfera acadêmica e
qualidade de vida. O objetivo de coletar tais dados dos participantes era a possibilidade de
estabelecer relações futuras com aspectos encontrados na literatura ou nas próprias narrativas
dos alunos. As perguntas do questionário foram retiradas do relatório “Perfil Socioeconômico
e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais Brasileiras”
(FONAPRACE, 2011), com algumas modificações. Esse questionário foi elaborado em um
formato eletrônico, cujo link foi disponibilizado para os participantes por e-mail, para que eles
preenchessem e enviassem os dados antes do primeiro encontro.
Na etapa seguinte, seriam formados dois grupos, cada um com alunos de um dos
cursos escolhidos previamente, com dois encontros com cada um. Eles seriam reunidos em
duas sextas-feiras consecutivas, por se tratar do dia da semana com menos horários de aulas
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no campus, o que poderia facilitar a participação de um número maior de estudantes. Cada
encontro teria uma duração prevista de uma hora e meia a duas horas, e seria gravado, para
registro das informações. Os temas previstos para a primeira reunião eram: trajetórias
escolares pré-universitárias e entrada no ensino superior, observando a escolha pelas ações
afirmativas, identidade racial e opinião sobre as modalidades de cotas previstas na Lei
12711/2012. No segundo encontro, o objetivo seria discutir as vivências dos alunos em sua
permanência na universidade, como o processo de adaptação, as relações interpessoais neste
ambiente, as dificuldades encontradas, os pontos de apoio e as possíveis peculiaridades da
condição de cotistas. Seriam utilizados como dispositivos alguns estímulos para iniciar as
discussões legislações, reportagens, fotos, charges e outros materiais pertinentes à temática. O
planejamento metodológico dos temas para os encontros com os alunos foi elaborado com
inspiração no trabalho de Penha-Lopes (2013) com cotistas de uma universidade estadual do
Rio de Janeiro, que foi pioneira na criação de ações afirmativas de ingresso no ensino
superior.

1.5.

O universo de possíveis participantes

Para selecionar os alunos que criariam comigo a cartografia pretendida, primeiramente
solicitei à Divisão de Acompanhamento e Registro Acadêmico (DICON) do Campus CentroOeste Dona Lindu a listagem de todos os alunos dos cursos de Medicina e Bioquímica que
ingressaram nas respectivas graduações através das cotas regulamentadas a partir da Lei
12.711/2013. Cabe retomar aqui os tipos de ações afirmativas existentes, todas para alunos de
escolas públicas, com especificidades quanto à renda e raça. Ação Afirmativa 1A (AF1A)
para candidatos com renda familiar bruta mensal menor ou igual a 1,5 salários-mínimos per
capita e 2A (AF2A) para aqueles com essa renda superior a 1,5 salários-mínimos per capita;
ação afirmativa 1B (AF1B) para candidatos com renda familiar bruta mensal menor ou igual a
1,5 salários-mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas e 2B
(AF2B) para aqueles com essa autodeclaração de raça, mas com renda familiar bruta mensal
superior a 1,5 salários-mínimos per capita.
De acordo com as informações prestadas pelo setor responsável, e considerando-se
somente a modalidade de ingresso pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da
Educação, de 2013 até o primeiro semestre de 2016 ingressaram 117 alunos no curso de
Bioquímica e 111 em Medicina através de ações afirmativas. No curso de Bioquímica, a
distribuição entre as cotas foi a seguinte: 24 alunos ingressaram pela AF1A, 25 alunos pela
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AF2A, 34 pela AF1B e 34 alunos pela AF2B. Já em Medicina, esta distribuição se deu assim:
18 alunos ingressaram através da AF1A, 18 pela AF2A, 39 pela AF1B, 31 pela AF2B e 5
alunos estão com o tipo de ação afirmativa indeterminado na listagem da DICON. Os gráficos
abaixo representam esses percentuais.

Gráfico 1: Ingressantes em Bioquímica por tipo de ação afirmativa
Fonte: DICON/CCO

Gráfico 2: Ingressantes em Medicina por tipo de ação afirmativa
Fonte: DICON/CCO

Em relação ao ano e semestre de ingresso, para o curso de Bioquímica foram
selecionados dois cotistas no primeiro semestre de 2013, 11 para o segundo, 21 para o início
de 2014, 15 no segundo semestre desse ano, 25 no primeiro semestre de 2015, 16 no segundo
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e 27 no início de 2016. Em Medicina, foram três cotistas no primeiro semestre de 2013, 14 no
segundo, 17 no primeiro semestre do ano seguinte, 15 no segundo semestre de 2014, 15 no
início de 2015 e 17 no meio do ano, e finalmente 18 no primeiro semestre de 2016. Esses
números estão organizados na tabela a seguir. Antes, é importante registrar que no primeiro
semestre de 2013 ainda havia na UFSJ a seleção pelo vestibular tradicional (com o maior
número de vagas) e pelo vestibular seriado, o que está ligado à pequena oferta de vagas
disponibilizada através do Sisu neste período. Também é necessário esclarecer que os dados
dos totais de vagas disponibilizados pelo Sisu e a quantidade de vagas para ações afirmativas
(segunda e terceira colunas das tabelas 1 e 2) se referem à previsão do edital para a primeira
chamada dos candidatos. Quando as vagas não são preenchidas, os candidatos que se
inscreveram para a lista de espera daquele curso são chamados sucessivamente, até o
preenchimento total das vagas ou que se atinja a data limite do cronograma estabelecida no
edital do processo seletivo. Por isso, o número de ingressantes por cotas nem sempre coincide
com os valores iniciais, devido aos critérios usados para a lista de espera, que tem a seguinte
ordem de prioridade: candidatos inscritos para AF1B (critérios de raça e renda), AF1A
(critério de renda), AF2B (critério de raça), AF2A (somente escola pública, independente de
raça e renda) e por fim, os de ampla concorrência.

BIOQUÍMICA
Ano/semestre

Total de vagas disponíveis

Vagas para ações

Cotistas que

pelo Sisu

afirmativas

ingressaram

2013/1

5

3

2

2013/2

50

25

11

2014/1

40

20

21

2014/2

40

20

15

2015/1

40

20

25

2015/2

40

20

16

2016/1

50

25

27

Tabela 1: Número de cotistas ingressantes em Bioquímica em relação às vagas do Sisu
Fonte: DICON/CCO
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MEDICINA
Ano/semestre

Total de vagas disponíveis

Vagas para ações

Cotistas que

pelo Sisu

afirmativas

ingressaram

2013/1

3

2

3

2013/2

30

15

14

2014/1

24

12

17

2014/2

24

12

15

2015/1

24

12

15

2015/2

24

12

17

2016/1

30

15

18

Tabela 2: Número de cotistas ingressantes em Medicina em relação às vagas do Sisu
Fonte: DICON/CCO

Dos cotistas de Bioquímica, 44 desistiram, trancaram ou cancelaram a matrícula. No
curso de Medicina, foram 31 alunos nessas situações. Essa parte da amostra foi
desconsiderada para o estudo, por não estarem frequentando os cursos da universidade para os
quais foram aprovados na ocasião do levantamento feito pela DICON.

1.6.

A metodologia se (re)fazendo ao caminhar
O convite para participar do estudo foi enviado por e-mail então para 73 alunos de

Bioquímica e 80 para estudantes de Medicina, que estavam regularmente matriculados. A
mensagem trazia o nome do estudo, do pesquisador e da orientadora, falava da relevância da
pesquisa e explicava as condições de participação, com o link do questionário eletrônico, as
datas e horários dos encontros em grupo e o termo de consentimento. Dos 153 discentes
convidados, apenas três responderam: um aluno de Bioquímica e uma aluna de Medicina
responderam ao questionário, indicando que teriam disponibilidade para participar da segunda
etapa, com os encontros em grupo, e uma aluna da Medicina respondeu dizendo que não tinha
disponibilidade para participar do estudo, por incompatibilidade de horário para os encontros
dos grupos.
Diante da resposta inexpressiva dos possíveis participantes e partindo do pressuposto
de que talvez essa situação estivesse relacionada à falta disponibilidade de tempo dos mesmos
para participar de dois encontros em grupo, decidi, juntamente com a minha orientadora,
repensar as estratégias de habitação nesse território, não desconsiderando o movimento de
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forças observado. Reformulei o convite para o estudo, estipulando que a participação agora se
daria pelo preenchimento do questionário eletrônico e uma entrevista individual, a ser
agendada de acordo com a disponibilidade dos estudantes. Elaborei então um roteiro
semiestruturado para a realização das entrevistas, com os principais temas a serem abordados,
de acordo com a revisão bibliográfica realizada sobre ações afirmativas e os objetivos da
pesquisa (APÊNDICE C). Novamente o convite foi enviado por e-mail para os 153 discentes.
Optei por deixar a exposição de ideias e planos iniciais para habitar o território através
de encontros em grupo feita no item 1.4., para enriquecer a descrição da experiência da
pesquisa e demonstrar como se dá na prática o conceito de metodologia na cartografia, que
não é um caminho estabelecido a priori, mas que se faz à medida que se caminha.
O método é pensado na inversão de seu sentido etimológico. Ao rachar a palavra
método, ou méta-hódos, percebemos que hódos (caminho) vem depois e inteiramente
condicionado pela metá que o antecipa e o predetermina (TEDESCO; SADE;
CALIMAN, 2014, p. 94).

A ideia de construção coletiva de um território das ações afirmativas na UFSJ através
das discussões em reuniões de grupos operativos parecia uma proposta adequada aos nossos
objetivos e pretensões. Mas ao adentrar o território, tal plano não teve a receptividade
esperada entre aqueles que colaborariam na construção desse estudo. Como na cartografia um
método não é para ser aplicado, mas sim experimentado (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA,
2009), tomamos, portanto, novos rumos, atentos aos acontecimentos que começaram a se
desenhar em nosso plano.
A entrevista foi escolhida então por considerarmo-la uma ferramenta condizente com
o arcabouço teórico-metodológico da cartografia e que nos permitiria construir e a acessar o
plano compartilhado das experiências com os alunos. Ressaltamos que “não existe entrevista
cartográfica, mas manejo cartográfico da entrevista” (TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2014,
p.93), o que significa que não buscamos na fala dos entrevistados a representação do conteúdo
da experiência, como se ele fosse pré-existente ao momento da entrevista. A pesquisa
cartográfica busca acompanhar processos, então a entrevista aqui torna-se um dispositivo para
que a escuta e o olhar se ampliem, ultrapassem as informações ditas e alcancem também o
plano pré-refletido, o plano das formas e das forças, que configuram os modos de expressão
do conteúdo narrado. Na prática, isso quer dizer que tanto quanto o que é dito, nos interessam
também as transgressões gramaticais e neologismos, as variações de tons e ritmos, as pausas,
os risos, as lágrimas, os gestos e outros sinais que indicam a presença da experiência na fala
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(TEDESCO; SADE; CALIMAN, 2014). No acompanhamento das experiências subjetivas dos
alunos cotistas, procurarei estar atento aos afetos que perpassam sua participação na
construção desse estudo.
A mudança no recurso metodológico de grupo operativo para entrevista fez com que
mais três alunos respondessem, aceitando participar do estudo. Até o momento, eram cinco no
total, o que poderia ser considerado pouco, mesmo para um estudo qualitativo, com o risco de
não conseguir abarcar vários aspectos das vivências dos estudantes, com cursos, períodos e
modalidades de ações afirmativas variadas. O semestre letivo se aproximava do fim, e o meu
prazo para conseguir mais participantes estava se esgotando. No começo da penúltima semana
de aula, resolvi enviar o convite novamente, mas reformulando o título e o texto da
mensagem, ressaltando que não havia nenhuma intenção de comprovar informações prestadas
anteriormente à universidade. Informalmente, alguns alunos comentaram que esse poderia ser
um receio dos colegas, e que poderia estar relacionado ao baixo número de respostas. No
último e-mail, ao invés de convidar os estudantes para participar da pesquisa, pedi a sua ajuda
para dar andamento ao estudo. Essa nova mensagem fez com que várias respostas
começassem a chegar dentro de poucos minutos. Ao final, 17 alunos responderam o
questionário eletrônico, e dentre esses, 12 marcaram a entrevista e completaram sua
participação. Porém, mais uma vez, outra alteração se impôs à construção dos dados. Meses
depois da realização da entrevista, uma aluna entrou em contato comigo e disse que mesmo
tendo consciência do anonimato, preferia que seus dados fossem excluídos do estudo. Como
este é um direito garantido a todos os participantes a qualquer momento da pesquisa, seu
pedido foi atendido e qualquer registro de sua participação foi retirado do material que
compõe esta dissertação.
Ao longo do trabalho, a riqueza das entrevistas fez com que eu priorizasse as
narrativas dos alunos, e com isso, utilizasse alguns poucos dados obtidos pelo questionário
eletrônico, cujas respostas foram descritas em um relatório à parte (APÊNDICE D). Ao longo
do desenvolvimento da pesquisa, percebi que este plano de coletar dados através de um
questionário se deu muito em parte devido à minha insegurança, com medo de que
posteriormente não houvesse material suficiente para as análises. Tal receio não fez sentido,
mas tal explicitação é parte crucial do rigor metodológico deste trabalho, para que o leitor
entenda o abandono de certas trilhas em detrimento de outras durante a construção da
pesquisa. As entrevistas tiveram o áudio gravado e foram transcritas na íntegra. A cada aluno
participante foi atribuído um pseudônimo de forma aleatória, para preservar seu anonimato.
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Acredito que o resultado imediato de um pedido de ajuda para a construção de um
estudo, diferentemente da resposta que o convite para participar da pesquisa teve, é um dado
relevante a ser apontado. Na cartografia, desde o início a proposta era construir ‘com’ os
alunos um território das ações afirmativas, o que de fato só se tornou possível quando isso
ficou evidente de forma literal, ao abordá-los.

1.7.

Quem compõe este território comigo

Os dados a seguir são referentes então apenas aos onze estudantes participantes do
estudo, e foram coletados através do questionário eletrônico, aplicado com a intenção de
traçar um perfil dos alunos. Os dados não foram tabulados nem analisados para serem
utilizados nas entrevistas, pois essas não tinham o propósito de confirmação de dados, como
se partíssemos da averiguação de uma realidade construída a priori.
Neste momento, apresentamos as informações referentes à primeira seção do
questionário, com os dados pessoais dos alunos, com exceção dos nomes, para garantir seu
anonimato:
Em relação à graduação em que estão matriculados, quatro estudantes são de
Bioquímica e sete cursam Medicina, de acordo com a listagem fornecida pela DICON.
Geralmente, dentre os cursos do Campus Centro-Oeste, os alunos de Medicina alegam ter
mais dificuldade para participar de atividades extracurriculares, devido à carga horária intensa
do curso. Porém, nesse estudo, contrariando minhas previsões, a participação deles foi o
dobro do outro curso participante, Bioquímica.

Gráfico 3: Curso
Fonte: DICON
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A média de idade dos alunos é de 22 anos. Em relação à raça ou cor, cinco se
declararam brancos, cinco pardos e um negro. Não houve respostas nas categorias “amarela” e
“indígena”.

Gráfico 4: Raça/cor/etnia
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Em relação ao sexo, temos oito estudantes do sexo feminino e três do masculino. O
estado civil de todos os estudantes é solteiro e nenhum tem filhos. Nenhum deles declara
trabalhar, com ou sem vínculo empregatício.
Com a atribuição de um pseudônimo para cada estudante participante, relaciono-os na
tabela a seguir, com mais algumas informações atribuídas a cada um, de forma individual,
para melhor contextualizar as suas falas que aparecerão no terceiro capítulo.

Pseudônimo

Curso

Raça
autodeclarada

Ação afirmativa

Situação de
moradia

Aline

Medicina

Parda

1B

República

Andréia

Medicina

Branca

1A

República

Bruno

Bioquímica

Preta

1B

República

Carlos

Bioquímica

Branca

2A

República

Fernanda

Medicina

Parda

1B

República

Larissa

Bioquímica

Branca

1A

República

Patrícia

Medicina

Branca

1A

República

Paulo

Medicina

Pardo

1B

Com o pai, a
mãe ou ambos
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Sofia

Medicina

Parda

1B

Com o pai, a
mãe, ou ambos

Stéfani

Medicina

Parda

2B

República

Talita

Bioquímica

Branca

1A

Com o pai, a
mãe, ou ambos

Tabela 3: Dados dos participantes
Fonte: Questionário “Perfil dos participantes” e DICON/CCO

Os dados do curso e da ação afirmativa utilizada para ingresso na universidade da
tabela foram retirados da listagem fornecida pela DICON, por serem dados oficiais da
instituição. Já a autodeclaração de raça e a situação de moradia foram informadas pelos
próprios alunos, no formulário eletrônico. É interessante observar que há discrepâncias em
relação à ação afirmativa que os próprios alunos informaram no questionário, a que utilizaram
no Sistema de Seleção Unificada – Sisu segundo as informações oficiais da DICON e em
alguns casos, a que relataram nas entrevistas.

1.8.

Referenciais teóricos
Os relatos de vivências dos alunos são, certamente, uma fonte de informações muito

relevante, assim como as construções de saber anteriores sobre o tema do estudo, que serão
utilizadas na composição do trabalho, mas não como verdades pré-estabelecidas. Partimos do
que já foi produzido para estranhá-lo, questioná-lo, problematizá-lo, e assim, colocá-lo para
dialogar com aquilo que estamos produzindo (MEYER; PARAÍSO, 2012). Nesse processo de
interrogar o que lemos e vemos, visando traçar novos caminhos, que sejam nossos, contamos
com a ajuda de conceitos de pensadores com quem afinamos na maneira de pensar a
realidade. Buscaremos então contribuições de Deleuze e Guattari para compor essa
cartografia, principalmente os conceitos de território liso e estriado, e nomadismo e máquina
de guerra. Esses pensadores não se dedicaram a questões exclusivas do campo da Educação,
mas podemos trazer seus conceitos para este território e, a partir deles, traçar novas linhas,
novos olhares, novas perguntas.
Em uma conversa com Foucault, Deleuze diz que “uma teoria é como uma caixa de
ferramentas. (...) É preciso que sirva, é preciso que funcione” (Deleuze apud Foucault, 1979,
p.71). Nesse sentido, nos apropriaremos de conceitos dos autores citados para nos ajudar a
explorar e pensar o mundo, à medida que nos movemos e criamos o território da pesquisa.
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Diante das obras tão vastas e fecundas produzidas pelos pensadores escolhidos, deslocaremos
os conceitos que nos ajudarem a compreender os fenômenos e produzir sentidos sobre eles,
sem a intenção de esgotar a totalidade, tanto do território quanto dos referenciais teóricos.
Acredito que a produção filosófica de Deleuze e Guattari em muito contribuirá para
pensarmos a multiplicidade contida no próprio ideal de ações afirmativas, que visa contemplar
as diferenças e promover a justiça social.
Deleuze não foi um filósofo que tratou diretamente da educação em sua obra, mas
Gallo (2013) propõe que tomemos os seus conceitos e os desloquemos para o plano das
questões educativas. Segundo esse autor, dessa forma os conceitos deleuzianos “passam a ser
dispositivos, agenciamentos, intercessores para pensar os problemas educacionais,
dispositivos para produzir diferenças e diferenciações no plano educacional” (GALLO, 2013,
p.64).
Dois conceitos que podem ser deslocados para o campo da Educação como
possibilidades de criação são o de educação menor e educação maior. Deleuze e Guattari
criaram o conceito de literatura menor ao analisarem a obra de Franz Kafka, para caracterizála como um uso subversivo da língua, que a transforma em um meio de desagregar a si
própria. Gallo (2013) faz um deslocamento desse conceito para pensar uma educação menor,
caracterizada como um processo educativo comprometido com a singularização e a
transformação do status quo. Em contraponto, a educação maior seria aquela instituída,
caracterizada pelas normas expressas através das políticas públicas e das leis, como
parâmetros coletivos a serviço do poder.
Neste estudo, apresentaremos no capítulo a seguir algumas características das ações
afirmativas expressas no campo da educação maior, através de um breve histórico dos marcos
políticos e jurídicos que configuram esse território, até a recente Lei de Cotas, de 2012.
Também dedicaremos um momento para descrever como essas políticas públicas atravessam
a história da UFSJ, através de suas regulamentações internas. O que buscamos nessa etapa é
compor um traçado das linhas dos mecanismos instituídos como ações afirmativas.
Porém, o foco deste estudo se aloja em outro domínio, no campo da educação menor,
que trata da singularização e da militância no âmbito da micropolítica, ou seja, a forma como
as legislações maiores são vivenciadas pelos sujeitos, incluindo suas resistências.
Prosseguiremos nossa caminhada rumo ao objetivo de conhecer as experiências dos alunos
cotistas em sua permanência na universidade, após a ampliação do acesso com as ações
afirmativas. “Não se trata, aqui, de buscar as grandes políticas que nortearão os atos
cotidianos, mas sim de empenhar-se nos atos cotidianos” (GALLO, 2013, p.82). Para isso,
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construiremos os dados da pesquisa junto com os estudantes, no contato direto com eles, e
não a partir de dados estatísticos sobre políticas que incidem sobre eles e suas vidas
acadêmicas. Não interessa aqui a instauração de um modelo, uma proposta única de caminho
ou solução para os desafios da permanência de alunos cotistas no ensino superior; o que a
cartografia pretende é viabilizar conexões, criar rizomas, ramificar saídas e possibilidades.
Outra maneira de compreender os movimentos desse estudo é fazermos uso dos
conceitos de Deleuze e Guattari de território liso e estriado. A cartografia se utiliza de uma
linguagem geográfica ao falar de planos, territórios, pontos e linhas. Mas é preciso que
tomemos cuidado para não nos apegarmos ao sentido literal dos conceitos e ficarmos restritos
à concretude habitual a que se referem. Falaremos de características de territórios como um
deslocamento para nos referirmos “à maneira de estar no espaço, de ser no espaço”
(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.201). Num primeiro momento, veremos as ações
afirmativas como espaço estriado, para mais adiante compor com elas e com os alunos
participantes um espaço liso, no qual se manifestam diferentes modos de habitar o mundo, ou
mais especificamente nesse caso, a universidade.
Podemos dizer que o espaço estriado caracteriza-se pelo caráter pré-determinado de
seus elementos, que possuem uma função específica, geralmente estável. Seus limites são
definidos, e sua ocupação segue determinados ordenamentos. Habitar as ações afirmativas
como território estriado então é vivenciá-las em seus ordenamentos legais, suas referências
constantes, com trajetos lineares e subordinados aos pontos, numa perspectiva que se
desenvolve em torno de um eixo central. Esse é o espaço do aparelho de Estado, das normas,
das demarcações, da numeração em função de um ordenamento para a ocupação.
Já o espaço liso não tem centro, nem delimitações de suas bordas. Nele, não há
divisões rígidas, não há lugares marcados nem funções pré-determinadas. É uma configuração
aberta, sem elementos separados entre fixos e móveis, mas que se distribuem numa variação
contínua. O espaço é ocupado sem contagens numéricas e os pontos ficam subordinados ao
trajeto. As linhas aqui são direções e não determinações métricas. O território liso desse
estudo é aquele a ser construído com os estudantes e com suas vivências e maneiras de ser e
estar na universidade, atravessados pelas ações afirmativas. É o espaço dos acontecimentos,
dos afectos, do movimento nômade e da máquina de guerra, que se opõem ao sedentarismo e
ao aparelho de Estado. Na tentativa de compreendermos mais sobre esses conceitos
fundamentais, que servirão como as principais referências teóricas para o presente estudo, nos
debruçaremos agora sobre o “Tratado de Nomadologia: a máquina de guerra” (DELEUZE;
GUATTARI, 2012, p.11).
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Oneto (2008, p.148) considera que os problemas do nomadismo e do espírito guerreiro
na obra de Deleuze e Guattari são apresentados com a “elaboração de uma espécie de
paradigma que é, a um só tempo, político, sociocultural e epistemológico: o paradigma da
máquina de guerra”. Os conceitos são intrínsecos mutuamente porque “a máquina de guerra é
invenção dos nômades” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.46). Para entendermos esse
paradigma, precisamos contrapô-lo ao modelo das formas do Estado, que se constitui pela
junção de um poder central e das condições que esse utiliza para dominar, sejam elas leis ou
ameaças. O aparelho de Estado tem como preocupação basal a conservação do poder, e para
isso, constitui um aparato militar, que nada tem a ver com o que os autores chamam de
máquina de guerra. Essa se refere à potência da metamorfose, da ação sem preparação prévia,
de algo da ordem do efêmero. Sempre que possível, o Estado tenta capturar esses fluxos e
estriá-los.

O Estado é a soberania que está sempre pronta para se apropriar da potência, no
intuito de interiorizá-la sob a forma de um poder hierarquizado. A forma-Estado tem
uma forte tendência a se reproduzir solicitando o reconhecimento público de seus
direitos, como uma necessidade – a necessidade da Lei. Mas a máquina de guerra,
como pura forma de exterioridade, só aparece e existe em processo, nas suas
metamorfoses, como um fluxo com suas regras imanentes. (ONETO, 2008, p.152).

Em contrapartida à ação reguladora do Estado, que busca estriar o espaço, cada vez
que há revolução, motim, indisciplina ou resistência uma máquina de guerra aparece, “com
reconstituição de um espaço liso ou de uma maneira de estar no espaço como se este fosse
liso” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.55).
A forma-Estado pressupõe pensamentos sedentários, hierarquizados, rígidos,
delimitados e organizados numa forma de ciência que busca a verdade e a universalidade do
conhecimento. Essa ciência real ou imperial funciona a serviço do Estado, e dele obtém o
respaldo para se impor como modelo dominante. Mas Deleuze e Guattari enfatizam a
possibilidade de um pensamento “guerreiro”, que não se submete ao Estado e questiona e
problematiza as essências e os saberes instituídos. O pensamento-potência da máquina de
guerra configura o paradigma da ciência como experimentação. O conhecimento produzido
nesse modelo só tem valor em função do que lhe afeta e designa acontecimentos e não formas
mensuráveis e definitivas.
A condição da máquina de guerra como exterior ao aparelho de Estado permite a
efetuação do nomadismo. Segundo Lins (2014), a existência nômade está sempre predisposta
ao movimento, a uma ação sem direção pré-definida. Entretanto, o nômade não é definido
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pelo ato de deslocar-se, mas por habitar um espaço liso e fazer de todos os lugares a sua casa.
Ele se distribui pelo território de forma aberta, sem fronteiras, sem cercados. Para o nômade,
os pontos são alternâncias num trajeto, e como tal, só existem para serem abandonados
(DELEUZE; GUATTARI, 2012).
Ao contrário do migrante, que busca sair de um lugar adverso com um destino traçado,
o nômade é “aquele que não parte, não quer partir, que se agarra e esse espaço liso (...) e
inventa o nomadismo como resposta a esse desafio” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.47).
A relação do nômade com a terra é de não pertencimento, e ela é apenas simples solo ou
suporte para se existir. Podemos pensar o migrante como aquele que busca estabilidade,
regularidade, segurança. Seu deslocamento tem um objetivo pré-definido e suas ações se
subordinam a ele. Já o nomadismo refere-se à outra maneira de residir e existir, com base em
fluxo e devir. A habitação, nesse sentido, não busca fixação, pois tudo é passagem e
movimento (LINS, 2014).

Se o nômade pode ser chamado de o Desterritorializado por excelência, é justamente
porque a reterritorialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa,
como no sedentário. Para o nômade, ao contrário, é a desterritorialização que constitui
sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização
(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.48).

Devido à desterritorialização, os povos nômades foram constantemente excluídos da
narrativa histórica oficial, que se identifica apenas com a formação dos Estados. Dessa forma,
Deleuze e Guattari (2012, p.64) afirmam que “os nômades não têm história, só têm uma
geografia”. Seu movimento pelo espaço não tem uma formatação de linearidade histórica: não
há um motivo que remeta ao passado e nem um propósito que direcione ao futuro.
Continuamente em devir, o caminho nômade é uma criação, uma invenção, que se faz sempre
no presente (LINS, 2014).
Todas as características descritas até agora sobre o nomadismo são forças e variáveis
que compõem um modo de subjetividade específico. O nômade se distingue do modo de
pensar dominante, pois não busca verdades permanentes para se orientar e muitas vezes vive
alheio às normas instituídas pelo aparelho de Estado. Além disso, outro aspecto importante a
se diferenciar entre esses paradigmas diz respeito aos usos que fazem de objetos técnicos. No
modelo estatal, os instrumentos são captados como utensílios, ou seja, utilizados para um
trabalho determinado, com um movimento direcionado, introceptivo, linear. Já a máquina de
guerra trabalha com armas, instrumentos voltados para a projeção, com ação imediata,
espontânea, livre. Armas e ferramentas não se distinguem por uma determinação natural, mas
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são produzidas por agenciamentos de desejo, que podem ser orientados para a guerra ou para
o trabalho (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p.66).
O que seriam então as armas da máquina de guerra? Elas são constituídas pelos
“afectos” forjados na existência nômade, que nunca estão sujeitos a um centro racional ou
político para o qual devem se voltar. “A ação livre faz de qualquer instrumento uma arma –
um cartaz em uma manifestação, o tijolo de uma casa ameaçada de desabamento, um conceito
filosófico em conexão com um problema urgente (...)” (ONETO, 2008, p.157).
Enquanto a ferramenta tem uma ação calculada, regulada e que visa um estado de
equilíbrio, a arma tem uma exteriorização imediata, imprevisível, sem rumo pré-definido.
Segundo os autores do Tratado da Nomadologia,

o afecto é a descarga rápida da emoção, o revide, ao passo que o sentimento é uma
emoção sempre deslocada, retardada, resistente. Os afectos são projéteis, tanto quanto
as armas, ao passo que os sentimentos são introceptivos como as ferramentas
(DELEUZE, GUATTARI, 2012, p.72).

Apesar das diferenciações feitas aqui de forma sistemática, precisamos ter sempre em
mente que os dois paradigmas não existem de forma isolada e independente, mas estão
sempre coexistindo e concorrendo dentro de um campo incessante de interações. Modos de
espacialização em contato constante, que se separam, se alternam e se misturam a cada
momento, até mesmo dentro de nós. A máquina de guerra e o aparelho de Estado são, na
verdade, “ações possíveis diante dos devires que constituem a vida, acelerações e
cristalizações” (ONETO, 2008, p.155).
Para descrever essa interseção entre o aparelho de Estado e a máquina de guerra,
Deleuze e Guattari recorrem à ideia da metalurgia, por ser uma ciência que fabrica peças não
a partir de um molde, mas seguindo o fluxo natural da coagulação dos materiais que utiliza.
Aqui, temos a “consciência ou pensamento da matéria-fluxo” (DELEUZE; GUATTARI,
2012, p.85). O paradigma do metalúrgico seria o daquela forma de existência que habita entre
os espaços lisos e estriados, e que representaria a “tensão entre os dois pólos paradigmáticos
discutidos, afirmando a fuga às capturas promovidas pelo aparelho de Estado, mas sem
remeter a um fora absoluto que poderia fazer crer num ponto e ruptura total” (ONETO, 2008,
p.159). Devido à sua característica de itinerante, o metalúrgico cria um espaço esburacado,
que se comunica com os espaços lisos e com os estriados sem, entretanto, pertencer a nenhum
deles.
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Permanência e fluxo, estagnação e movimento, sedentarismo e nomadismo... Modos
de ser e estar traduzidos em andanças paradigmáticas pelo território – aqui, entendido como as
ações afirmativas e a permanência dos alunos cotistas na universidade.
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Capítulo 2 – Explorando o território estriado das ações afirmativas
Utilizando-me da terminologia deleuziana, neste capítulo caminharei pelas ações
afirmativas buscando seguir linhas estriadas no território, ou seja, observando marcas que
estão impressas sobre ele, traçados que convergem ou se afastam, os pontos de aglutinação, os
vetores de continuidade e ruptura, o jogo de forças que se desenham e perpassam esse campo.
Quando digo que irei compor o território, é porque não tenho a pretensão aqui de esgotar a
temática, nem explorar com igual profundidade todos os aspectos dessas políticas. O cenário a
seguir é desenhado por mim, a partir das minhas escolhas diante das informações com que
tive contato.

2.1.

Referências conceituais para ações afirmativas

As primeiras iniciativas de medidas legais para a promoção de grupos minoritários são
atribuídas à Índia, um país com um sistema de castas que infligia a determinados setores da
sociedade condições de vida muito desfavoráveis em relação aos demais. Mas a expressão
“ação afirmativa” é cunhada pela primeira vez nos Estados Unidos, quando as leis
segregacionistas entre brancos e negros começaram a ser eliminadas, na década de 1960. Um
movimento de grande projeção nacional, liderado pelo movimento negro e com o apoio de
liberais e progressistas brancos, luta por direitos igualitários e começa a exigir do Estado uma
ação afirmativa, ou seja, que além de criar leis antissegregacionistas, o governo tivesse uma
postura mais ativa para a melhoria das condições de vida da população negra. Assim como
nos Estados Unidos, a ideia de ação afirmativa embasou experiências semelhantes em vários
outros países, como Malásia, Austrália, Canadá, África do Sul, dentre outros. Na Europa, a
essas ações eram atribuídas a expressão “discriminação positiva”, que começou a se
popularizar a partir de 1976, principalmente na França. Em comum, todas estas medidas
partiam da premissa que determinados grupos tinham oportunidades desiguais de acesso a
direitos fundamentais e, portanto, demandavam tratamento diferenciado pelo Estado, a fim de
garantir a igualdade entre todos.
As primeiras proposições de ações afirmativas estão ligadas, portanto, a um ideal de
igualdade, que ao ser interrogado, pode nos ajudar a compreender melhor a definição dessas
políticas. O conceito de igualdade fortaleceu-se como princípio de máxima importância nas
constituições promulgadas após as revoluções pioneiras dos Estados Unidos e França, no final
do século XVIII, e serviu de alicerce para a fundamentação jurídica da maioria dos estados
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liberais. No escopo filosófico do liberalismo, a igualdade se resumiria na abstração de que a
lei vale para todos, sem nenhuma espécie de distinção entre os cidadãos. Porém, essa noção
de igualdade formal, garantida apenas no nível jurídico, começou a ser questionada, quando
se observava que ela não era suficiente para garantir as mesmas oportunidades a pessoas com
diferentes posições na organização social.
Goldmeier (2011) contribui para o entendimento dos conceitos dos princípios de
justiça e igualdade nesta outra perspectiva, com base na corrente filosófica do liberalismo
igualitário. Nesse modelo, a justiça seria atingida com a eliminação das desigualdades
provocadas por condições desfavoráveis alheias à vontade da pessoa, como ter nascido numa
família pobre, por exemplo, mas conciliada com a recompensa pelas escolhas do sujeito de
produzir resultados para a sociedade, o que permitiria ganhos distintos a partir de escolhas
diferentes. A desigualdade de acesso ao ensino superior poderia permanecer, devido às
diferenças individuais, mas desde que se atuasse sobre as circunstâncias limitadoras externas
que afligem grupos marginalizados da sociedade.
A influência destas teses pode ser observada atualmente, pois os juristas passaram a
adotar uma concepção de igualdade substancial ou material, que leva em consideração as
desigualdades concretas na sociedade e, para não perpetuá-las, preconiza a necessidade de
dispensar tratamento diferenciado a pessoas e grupos socialmente fragilizados ou
desfavorecidos (GOMES, 2007).
Com esta mudança na concepção de igualdade, o sujeito de direito deixa de ser
abstrato, universal e genérico, e passa então a ser reconhecido em suas particularidades e
especificidades de sua condição social. O direito à igualdade passa ser acompanhado do
direito à diferença, que justifica a variação de tratamentos e o combate à discriminação. O
entendimento de igualdade passa então a ser composto pelo reconhecimento de três vertentes:
a) a igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, ao seu
tempo, foi crucial para abolição de privilégios); b) a igualdade material,
correspondente ao ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo
critério socioeconômico); e c) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça
enquanto reconhecimento de identidades (igualdade orientada pelos critérios gênero,
orientação sexual, idade, raça, etnia e demais critérios) (PIOVESAN, 2007, p.38).

A partir da redistribuição (acesso a bens materiais) e do reconhecimento de
identidades é que o princípio de igualdade se realiza, e a justiça pode ser feita. Quando isso
não acontece e as diferenças são ignoradas ou tomadas como pejorativas, configuram-se
situações de discriminação.

51

[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o
direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza,
alimente ou reproduza as desigualdades (Boaventura, 2003, p.56 apud Piovesan, 2007,
p.39).

A discriminação impede o pleno exercício dos direitos civis, políticos e sociais, mas
métodos punitivos e coercitivos para combatê-la são insuficientes. Por isso, a proibição de
ações discriminatórias deve ser acompanhada de políticas que promovam e acelerem a
igualdade enquanto processo, através da inclusão de grupos vulneráveis em espaços sociais.
Neste sentido, as ações afirmativas são ferramentas importantes para a concretização da
igualdade, avançando da concepção formal para a igualdade material (PIOVESAN, 2007).
Elas podem ser definidas como

um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou
voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por
deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os efeitos
presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo a concretização
do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como a educação e o
emprego (GOMES, 2007, p.55).

Sob a denominação de ações afirmativas, podemos elencar várias medidas, com
diferentes formas, tais como ações voluntárias, programas governamentais ou de iniciativa
privada, além de leis e orientações jurídicas. As áreas mais comumente contempladas são o
mercado de trabalho, a educação e a representação política. O público-alvo varia de acordo
com o foco desejado, como a inclusão de pessoas com deficiências, as questões de gênero
(com referências à Lei Maria da Penha, para citar um exemplo) e as questões étnico-raciais
(como medidas de combate ao racismo e a Lei 10.639/2013, que inclui a obrigatoriedade do
ensino da história e cultura afro-brasileiras em todo o ensino brasileiro). Entre as ações
afirmativas, um das configurações mais comuns e talvez a mais conhecida é o sistema ou
política de cotas, que estabelece um determinado número ou percentual de vagas a serem
ocupadas numa área específica, por grupos definidos, de maneira proporcional ou não, com
diferentes graus de flexibilidade (MOEHLECKE, 2002).
Para que qualquer política pública seja aplicada pelo governo em uma sociedade
democrática, é necessário que ela seja justificada, o que envolve discussões em vários
âmbitos: acadêmico, legislativo, jurídico e com a sociedade civil, através de debates públicos.
Apesar das peculiaridades desses diferentes contextos, deve haver um argumento comum que
fundamente a criação de tal política. Em relação às ações afirmativas com critérios étnico-

52

raciais, Feres Júnior (2006) explicita três argumentos para sua justificação: reparação, justiça
distributiva e diversidade. O autor ressalta que nem sempre estas três linhas argumentativas
aparecem juntas, ou com a mesma força, mas pelo menos sempre um deles está presente nos
discursos que defendem tais medidas. A reparação histórica envolve o reconhecimento da
dizimação a que os indígenas foram submetidos desde a chegada dos colonizadores em nosso
país e dos prejuízos causados pela escravidão a que os negros foram submetidos por anos,
sem nenhuma medida para sua realocação na sociedade após a abolição. Porém, este
argumento geralmente é muito contestado por sua natureza moral, e não conseguiria sozinho
sustentar a justificação legal das políticas de ações afirmativas. A noção de justiça
distributiva, ao focar na constatação das desigualdades presentes, independente do histórico
que as tenha originado, corrobora a necessidade de intervenção em defesa dos direitos de
determinados grupos. Esse argumento possibilita a ampliação do entendimento de quais
públicos podem ser alvos das ações afirmativas, como o critério primordial de cotas para
alunos de escolas públicas, no caso da Lei 12.711/2012, mas atenua o peso que o passado de
escravidão tinha na justificativa inicial para essas políticas, motivo das cotas sociais serem
muito criticadas pelo movimento negro, por não priorizarem a relação intrínseca entre cor da
pele e pobreza em nosso país. Por fim, a diversidade é utilizada como argumento para a
integração de grupos marginalizados em espaços valorizados socialmente, possibilitando que
a convivência com as diferenças ajude a combater a discriminação, ao contribuir para a
formação de uma identidade positiva entre aqueles antes marcados pela inferiorização e
prevenir que visões preconceituosas se perpetuem.
Silva (2012) realizou um levantamento bibliográfico das produções de dissertações e
teses defendidas em universidades federais de 2001 a 2011 sobre ações afirmativas no ensino
superior. Apesar de compreender um período anterior à Lei de Cotas de 2013, que é tomada
como marco na composição que procuro tecer, considero pertinente apresentar os dados desse
trabalho, pois traz um estado da arte relevante sobre o tema. Em vinte e duas dissertações
analisadas, ela identificou quais os conceitos de ações afirmativas utilizados e a quais
argumentos descritos por Feres Júnior (2006) eles estavam relacionados. Os resultados
encontrados apontavam como justificativas, em primeiro lugar, a justiça social conjugada com
a necessidade de reparação; em segundo lugar, o argumento da justiça social isoladamente;
em terceiro, o argumento da reparação. O argumento da diversidade foi o menos frequente.
Apesar das diferenças de enfoque da argumentação e de abordarem temas paralelos variados,
todas as produções tinham em comum o fato de ressaltarem a necessidade de combater as
desigualdades social e racial brasileiras.
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Embora cercado de muita polêmica, o debate das ações afirmativas em nosso país é
marcado por muita desinformação. Por isso, cartografamos aqui alguns dos principais
argumentos contrários a essas políticas, com a argumentação para cada um deles feita por
aqueles que as defendem, visando traçar um mapa das linhas de força que perpassam o plano
discursivo sobre estas políticas públicas.
Um estudo feito por Camino et al (2014) apresenta uma análise das respostas de 105
estudantes universitários sobre a adoção de cotas raciais no ensino superior, através da
separação de classes discursivas com uso de um software. A maioria (84%) dos respondentes
se declararam contrários às cotas raciais, e mesmo entre os demais participantes favoráveis às
ações afirmativas, não houve menção direta de aprovação aos critérios raciais. Os resultados
encontrados apontam quatro categorias de argumentos contrários a essa medida: a) a primeira
enfatiza que negros e brancos são iguais, ou seja, não existem diferenças intelectuais entre
eles que justifiquem as cotas e todos devem competir na mesma condição, com base na
meritocracia; b) o segundo argumento reconhece que existem desigualdades entre negros e
brancos, mas advoga que elas são originárias da questão social, e não racial; c) o terceiro
argumento propõe que a solução para a desigualdade no nível de instrução dos negros não
incida sobre o nível superior, e sim nas etapas de escolarização anteriores, para que o nível de
excelência das universidades não caia; d) o último argumento, muito parecido com o terceiro,
também defende a melhoria do ensino público de forma universalista, para que todos tenham
as mesmas condições e o acesso ao ensino superior seja por critérios exclusivamente
meritocráticos. Os autores mostram por fim que estes argumentos contrários às cotas
aparecem de forma recorrente na literatura. Eles também apareceram nas falas dos
entrevistados, descritas no terceiro capítulo.
Os críticos das ações afirmativas geralmente argumentam que elas ferem o princípio
da liberdade, descrito no artigo 5º da Constituição, segundo o qual todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza. Ao reservar cotas para determinados grupos, se
estaria criando privilégios para uns em detrimento de outros. Este argumento foi amplamente
discutido entre juristas renomados, e podemos considera-lo esgotado com a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, que considerou as ações afirmativas, incluindo os
sistemas de cotas universitárias, constitucionais. Prevaleceu o entendimento de que o artigo
em questão trata do princípio da igualdade formal, mas para cumprir um dos objetivos
fundamentais da República, descrito no artigo 3º, que é promover o bem de todos, sem
distinção, é preciso que o Estado abandone uma posição de neutralidade e aja como
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potencializador de oportunidades para todos, para que a igualdade supere a formalidade das
leis e aconteça de maneira concreta.
Outro argumento levantado por aqueles contrários às cotas é de que elas seriam
injustas por subverterem o princípio da meritocracia, ao permitir que um estudante com nota
menor seja aprovado para uma vaga, enquanto outro com nota maior que a dele não
ingressaria. Podemos observar que temos novamente, nessa crítica, a noção de justiça
entendida apenas como uma abstração, uma formalidade, que não considera todos os fatores
presentes na situação. O que o sistema de cotas faz é colocar grupos de estudantes com
características semelhantes, sejam de raça, nível de renda familiar ou tipo de escola
frequentada (pública ou particular), para concorrerem entre si. Esta separação em categorias
busca aperfeiçoar a justiça nos processos seletivos para as instituições de ensino
(MEDEIROS, 2007).
Um terceiro ponto levantado pelos opositores é de que seria impossível definir quem
seria negro no Brasil, ou seja, quem seriam os indivíduos portadores do direito à reparação,
dada a miscigenação na sociedade brasileira e o não reconhecimento da descendência africana
em sua identidade por grande parte da população, com grande percentual de negros que se
consideram pardos, e pardos que se consideram brancos, buscando se definir por categorias
menos discriminadas e desvalorizadas socialmente. Tal dificuldade é apontada por Silva
(2013), que realizou um levantamento das políticas públicas com critérios étnico-raciais
adotadas pelo governo brasileiro num período de dez anos (2003 a 2013). O autor conclui que
os conceitos de identidade e hibridismo cultural têm sido muitas vezes relativizados no Brasil,
a ponto de dificultarem a implantação de medidas efetivas para o combate da desigualdade
que acomete historicamente grupos minoritários, como negros e indígenas.
Ao contrário do foco do liberalismo, que é no indivíduo, o direito à reparação histórica
tem um caráter difuso, pois se refere a uma grande parcela da população, descendentes dos
africanos que foram escravizados em nosso país. Os trabalhos dos geneticistas Pena e
Bortolini (2004, apud Feres Júnior, 2006) indicam que, se analisarmos somente a
ancestralidade, 87% dos brasileiros poderiam ser considerados afrodescendentes. Este dado
comprova, do ponto de vista biológico, o alto nível de miscigenação da nossa sociedade. Por
isso, a descendência africana não parece ser um bom termo para definir o critério de quem
seria um potencial beneficiário de ações afirmativas para este grupo étnico. Mas ao contrário
do que a ideia de democracia racial sugere, há no Brasil uma linha divisória muito bem
marcada entre brancos e não brancos. De acordo com Feres Júnior (2006), os perfis
socioeconômicos dos brasileiros que se identificam como pretos e pardos são muito
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semelhantes entre si (o que justifica a inclusão dessa segunda categoria nas ações
afirmativas), e suas condições de vida são muito inferiores às dos brancos. Tal desigualdade
também foi comprovada recentemente pela Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (CEPAL) da Organização das Nações Unidas (ONU), cujo relatório (CEPAL, 2017)
aponta que enquanto havia 33% de negros na menor faixa de renda no Brasil, a proporção era
de 16% entre os que se declaram não afrodescendentes. No topo da pirâmide social, as
proporções se invertem, com 24% de brancos e somente 8% de negros no grupo com as
maiores rendas.
De acordo com Guimarães (2012), no Brasil o principal critério usado para se definir a
identidade racial de alguém não é baseado nos seus antepassados, como nos Estados Unidos, e
sim na aparência física. Lábios volumosos, cabelos crespos, nariz largo e cor escura da pele
são características associadas aos negros. Independente da categoria de raça autodeclarada
(preto ou pardo), quanto mais marcantes forem essas características físicas, maior a
probabilidade daquela pessoa não ser vista como branca e mais estará sujeita a enfrentar
desigualdades de oportunidades, devido à discriminação. Considerando o conceito de raça
como um construto social e não biológico, as políticas de ações afirmativas brasileiras têm
priorizado a autonomia de cada cidadão quanto à própria identificação racial, feita de acordo
com suas vivências, o que justifica a utilização da autodeclaração de raça pela Lei
12.711/2012.
A identificação racial a partir de autodeclaração está de acordo com aspectos legais,
mas tem sido utilizada por algumas pessoas de maneira antiética, de acordo com sua
conveniência, fazendo referência à ancestralidade para utilizar um direito à reparação, mas
que por seu fenótipo branco, nunca foram lesadas. Tais fraudes devem ser combatidas, mas
não usadas para desqualificar todo o sistema de cotas e as injustiças que procura corrigir. Na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186 (ADPF 186), que traz o parecer
do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2012) quanto à constitucionalidade das políticas de
reservas de vagas, está contemplada uma opção válida para combater o uso fraudulento das
ações afirmativas, com o uso da heteroidentificação (identificação por terceiros) dos critérios
de inclusão em ações afirmativas pelo componente étnico-racial. A utilização de tal
mecanismo deve seguir determinados critérios, assim expostos na ADPF 186:

A identificação deve ocorrer primariamente pelo próprio indivíduo, no intuito de
evitar identificações externas voltadas à discriminação negativa e de fortalecer o
reconhecimento da diferença. Contudo, tendo em vista o grau mediano de mestiçagem
(por fenótipo) e as incertezas por ela geradas – há (...) um grau de consistência entre
autoidentificação e identificação por terceiros no patamar de 79% -, essa identificação
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não precisa ser feita exclusivamente pelo próprio indivíduo. Para se coibir possíveis
fraudes na identificação no que se refere à obtenção de benefícios e no intuito de
delinear o direito à redistribuição da forma mais estreita possível (...), alguns
mecanismos adicionais podem ser utilizados como: (1) a elaboração de formulários
com múltiplas questões sobre a raça (para se averiguar a coerência da
autoclassificação); (2) o requerimento de declarações assinadas; (3) o uso de
entrevistas (...); (4) a exigência de fotos; e (5) a formação de comitês posteriores à
autoidentificação pelo candidato. A possibilidade de seleção por comitês é a
alternativa mais controversa das apresentadas (...). Essa classificação pode ser aceita
se respeitadas as seguintes condições: (a) a classificação pelo comitê deve ser feita
posteriormente à autoidentificação do candidato como negro (preto ou pardo), para se
coibir a predominância de uma classificação por terceiros; (b) o julgamento deve ser
realizado por fenótipo e não por ascendência; (c) o grupo de candidatos a concorrer
por vagas separadas deve ser composto por todos os que se tiverem classificado por
uma banca também (por foto ou entrevista) como pardos ou pretos, nas combinações:
pardo-pardo, pardo-preto ou preto-preto; (d) o comitê deve ser composto tomando-se
em consideração a diversidade de raça, de classe econômica, de orientação sexual e de
gênero e deve ter mandatos curtos ( IKAWA, 2008, p.129-130).

A Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas
em concursos públicos, contempla esta possibilidade de métodos complementares para auferir
a identificação de raça usada na autodeclaração dos candidatos, ao prever punição para casos
de autodeclaração falsas, julgados em processos administrativos com critérios objetivos. Esta
legislação, posterior à Lei de Cotas, pode ser utilizada como um exemplo para possíveis
modificações que se fizerem necessárias para o aperfeiçoamento das ações afirmativas
relativas ao ingresso no ensino superior.
Como as cotas potencializam a ampliação do acesso de estudantes de determinados
grupos com notas menores nos processos seletivos, elas poderiam afetar negativamente o
nível de ensino nas universidades, já que estes alunos não teriam tido as mesmas condições de
formação em suas trajetórias escolares. A preocupação com a excelência do ensino também
pode ser usada como argumento contrário à adoção de políticas afirmativas. Nesse sentido,
estaria em defesa a manutenção do status quo, ainda que à custa da perpetuação da exclusão
que acomete grandes parcelas da população brasileira. A instituição de ensino nesse caso,
ignoraria seu papel social de transformação da sociedade, ao invés de acolher alunos em
diferentes condições socioeconômicas e oferecer-lhes condições para superar as lacunas de
sua formação (MUNANGA, 2003).
Além disso, pesquisas que procuram medir os resultados dessas políticas, com um
caráter quantitativo, através da comparação de rendimento escolar entre alunos cotistas e não
cotistas mostram que após um período de adaptação, não há diferenças de desempenho entre
alunos cotistas e aqueles que entraram por ampla concorrência no ensino superior. Felicetti e
Morosini (2009) realizaram um estudo estatístico comparativo das médias de notas de alunos
contemplados por ações afirmativas e de outros do grupo de ampla concorrência em
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vestibulares de uma instituição pública de ensino superior, nos anos de 2007 e 2008. Os
resultados indicaram que a adoção de ações afirmativas contribuiu para ampliar a equidade de
acesso a este nível de ensino, ao mesmo tempo em que constatou as desigualdades que
perpassam os níveis anteriores de escolarização. Enquanto o foco nessa primeira pesquisa era
sobre o momento de acesso ao ensino superior, Queiroz et al (2015) analisaram os
coeficientes de rendimento de 2.148 alunos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
divididos em quatro grupos de cotistas, de acordo com as modalidades de ações afirmativas
utilizadas, e um grupo alunos com ingresso na universidade por ampla concorrência. A
conclusão encontrada foi de que não há diferença estatística entre o desempenho acadêmico
dos diferentes grupos. A articulação dos resultados encontrados nestes trabalhos indica que há
diferenças de rendimento no momento de acesso à universidade, devido às desigualdades nos
níveis anteriores de ensino, mas que são superadas pelos cotistas após o ingresso no ensino
superior. Tal preocupação com a queda na qualidade do ensino superior mostra-se, portanto,
totalmente injustificada.
Outro argumento recorrente contra as ações afirmativas é a defesa de medidas
universalistas, mas geralmente abstratas, como a melhoria da educação desde o nível básico
ao invés de ampliar o acesso de minorias ao ensino superior. Tal argumentação desconsidera
as especificidades das desigualdades advindas da discriminação racial, por exemplo, e
consideram que medidas a favor de certos grupos desfavorecidos seriam opostas a melhorias
gerais, e não complementares (MEDEIROS, 2007).
A ideia de que ter reserva de vagas para determinados grupos pode ser prejudicial
para eles mesmo, por criar um estigma de incapacidade, é apontada também como um fator
negativo para a adoção de ações afirmativas. Tal argumento, que não tem qualquer
comprovação empírica, ignora o componente racial, já comprovado através de muitos estudos,
na reprodução de desigualdades em nosso país. Também não leva em consideração a
reparação histórica das condições a que os negros e índios foram submetidos, como se a
justificativa para cotas fosse uma desvalorização da capacidade inerente a esses grupos.
Utilizar-se de ações afirmativas para ter acesso a oportunidades que lhe foram negadas por
séculos não representa nenhum demérito, e caso seja visto desta forma, não é nada além de
discriminação, que sempre esteve presente na história brasileira, e não uma consequência
advinda das cotas.
Antes da aprovação da Lei 12711/2012, várias instituições federais de ensino superior
haviam adotado políticas internas de ações afirmativas, e a maioria delas tinha como foco o
combate à desigualdade racial. Os trabalhos que analisam as cotas com critérios
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exclusivamente raciais apresentam resultados importantes para a comprovação da relevância
destas medidas.
Em sua dissertação, Meira (2013) entrevistou sete alunas autodeclaradas negras, para
investigar a opinião das mesmas sobre o sistema de cotas raciais adotado na UNB a partir de
2004 e suas experiências no âmbito da universidade. As respostas encontradas corroboraram o
que os estudiosos das relações raciais no Brasil sempre apontam: a persistência de práticas e
discursos de racismo que permeiam todas as esferas da vida dos negros. O ingresso na
universidade através de cotas raciais é um tema cercado de tensão, de acordo com a
participação das entrevistadas no estudo. Elas indicaram vários fatores que dificultam sua
permanência e a criação de um sentimento de pertencimento ao ambiente universitário, como
isolamento, preconceito racial e de gênero, condições materiais insuficientes, falta de
oportunidade para aprendizado de línguas estrangeiras, dificuldade de conciliar trabalho e
estudo, dentre outros.
Também é interessante citar o trabalho de Bonilha (2011), que procurou investigar a
integração de alunos negros em uma universidade pública. Foram consideradas cinco
dimensões no processo de integração do aluno à instituição de ensino superior: fator pessoal,
fator interpessoal, fator estudo, fator carreira e fator institucional. Os resultados apontam
elevados índices de adaptação nos dois últimos: os alunos demonstraram ter boas perspectivas
para seus projetos profissionais e avaliam positivamente a universidade em que estão
inseridos. Já no fator estudo, os índices de integração são menores, sugerindo dificuldades de
adaptação às exigências pedagógicas do ensino superior. E os menores resultados foram em
relação aos fatores pessoais e intrapessoais, como conflitos identitários, baixa autoestima,
receio de discriminação e sentimento de inadequação. Esses dados sugerem que as ações
afirmativas representam um avanço na democratização do acesso, mas há desafios a serem
abordados para se garantir a permanência bem sucedida dos cotistas, especialmente no caso
analisado, dos alunos negros nesta condição.
Caminhando em uma direção semelhante, temos os trabalhos de Bello (2011) e Grisa
(2015). No primeiro, a autora procurou compreender os fatores relacionados à superação das
dificuldades e à resiliência de estudantes negros que ingressaram na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) em 2008 através de ações afirmativas e apresentam bom
desempenho acadêmico. A partir das dez entrevistas realizadas, alguns fatores em comum
foram identificados em suas trajetórias, como o forte apoio familiar aos estudos, a ênfase em
suas falas nas oportunidades que tiveram ao invés das dificuldades e uma elevada capacidade
de mediação, buscando sempre alternativas de solução para os problemas enfrentados. Já a
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tese de Grisa (2015) foi desenvolvida no mesmo lócus (UFRGS) e busca esclarecer se o
ingresso proporcionado pelas ações afirmativas a jovens negros é capaz de produzir uma
cultura de reconhecimento no interior da universidade que os recebe. Sua escolha
metodológica foi a realização de entrevistas com os gestores da instituição e os dados
produzidos indicam que muitos deles não se preocupam com a permanência dos cotistas
negros, por considerarem que as ações afirmativas já permitiram sua inserção no ambiente
universitário e a partir desse ponto, seria uma questão de mérito individual. Neste sentido, tais
gestores entendem que retenção e evasão são problemas advindos da educação básica, e não
responsabilidade da universidade. Eles ignoram que a falta de recursos para assistência
estudantil, a alta demanda dos cursos e as dificuldades materiais formam um quadro que
ameaça a conclusão do curso pelos cotistas, particularmente os negros, em cuja trajetória tais
dificuldades são geralmente mais acentuadas. As cotas, ao democratizarem o acesso,
provocam rupturas no cotidiano da universidade, ao permitir a entrada de um público mais
diversificado. O autor considera, por fim, que as ações afirmativas criam oportunidades para
que a universidade se transforme, mas que para este processo seja bem sucedido, as mudanças
que ele provoca precisam ser acolhidas e consideras nos processos de gestão e concepção
desse espaço.
Apesar das inúmeras críticas, as ações afirmativas têm respaldo jurídico garantido,
tanto na Constituição brasileira como em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Seu
objetivo é que sejam medidas temporárias, em constante avaliação, para que atuem como
catalisadoras do combate às discriminações, produzindo mudanças sociais que reduzam ou
exterminem as desigualdades que justificaram a sua necessidade. Nesse sentido, são
ferramentas necessárias para sociedades que se dizem democráticas e buscam a promoção da
igualdade e do bem comum de seus cidadãos.

2.2.

Elementos para a configuração do território: o contexto histórico
A pesquisa cartográfica não busca no contexto histórico uma linha de continuidade ou

relações de causa e efeito para explicar o que aparece no plano presente. Entretanto, os fatos
históricos ligados à área estudada são importantes para alargar nossa compreensão das ações
afirmativas e nos dar ferramentas para observar como eles perpassam os demais
conhecimentos e discursos que compõem esse estudo. O objetivo aqui não é um resgate
histórico totalizante das ações afirmativas, mas ressaltar linhas que configuraram e ainda
constituem este território, a partir de algumas de suas atualizações.
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A primeira iniciativa registrada no Brasil sobre o que hoje entendemos como ações
afirmativas foi uma discussão feita em 1968, por técnicos do Ministério do Trabalho e do
Tribunal Superior do Trabalho, para a criação de uma lei que estabelecesse uma porcentagem
mínima de funcionários negros por empresa, de acordo com o ramo de atividade, como
intervenção na discriminação racial no mercado de trabalho. Porém, tal lei não chegou a ser
elaborada.
Anos mais tarde, na década de 80, é que teremos no país o primeiro projeto de lei
nesse sentido, proposto pelo deputado federal Abdias Nascimento. A Lei 1.1332 de 1983
buscava uma ação compensatória para a população negra, com intervenções em várias áreas:
reserva de vagas para mulheres e homens negros no serviço público, incentivos às empresas
privadas para eliminação da discriminação racial, introdução de conteúdos didáticos sobre
história dos negros na África e no Brasil, além da divulgação de uma imagem positiva dos
negros no sistema de ensino e no material didático. Naquele momento, o projeto não foi
aprovado pelo Congresso Nacional, mas as reivindicações sobre as quais versava continuaram
à tona na sociedade brasileira (MOEHLECKE, 2007).
Tais iniciativas de proposições jurídicas só foram possíveis porque o movimento
negro, sobretudo a partir da década de 1960, buscava denunciar o “mito da democracia racial”
no Brasil, ideologia dominante desde o período seguinte à abolição da escravidão. De acordo
com tal pensamento, nossa sociedade seria resultado de um alto nível de miscigenação, mas
que convivia harmoniosamente a ponto de não haver racismo ou discriminação de grupos
étnicos. Com esta postura explícita de denúncia contra as práticas racistas e discriminatórias,
bem como de reivindicação dos direitos de cidadania, o movimento negro passou a dialogar
com setores diversos da sociedade brasileira.
No meio acadêmico, questões relacionadas à população negra ganharam maior
visibilidade, através de estudos sobre suas práticas religiosas, processos de exclusão e
participação política, identidade étnica, manifestações culturais, entre outros. Também
começaram a ser publicadas diversas pesquisas que procuravam demonstrar, com dados
estatísticos e censitários, os efeitos do racismo na sociedade brasileira, o que exigiria o
comprometimento do Estado na elaboração de políticas públicas para superação das
desigualdades raciais no país (SILVA, 2010).
A promulgação da nova Constituição, em 1988, deu uma nova feição ao Estado
brasileiro, compromissado com a promoção da dignidade humana e valores como liberdade e
igualdade. Ao definir a discriminação racial como crime, o tom da nova legislação brasileira
nega a ideologia da democracia racial e defende o direito à diferença e a diversidade. O texto
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também garantiu direitos a minorias, como a proteção ao mercado de trabalho da mulher e
reserva percentual de cargos públicos para pessoas com deficiências. Esses trechos seriam
utilizados futuramente como prova da legalidade de ações afirmativas para outros grupos
vítimas de exclusão.
Na metade da década seguinte tivemos a primeira política de cotas com abrangência
nacional, através da legislação eleitoral que estabeleceu uma cota de no mínimo 30% das
candidaturas de todos os partidos para as mulheres. Quanto à questão racial, depois de muitos
anos de luta e pressão de setores do movimento negro, o Brasil começou a reconhecer os
prejuízos advindos do racismo contra os afrodescendentes, e a ideia de ação afirmativa
ganhou mais força no país. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso recebe um
documento do movimento negro com várias sugestões de políticas públicas para essa
população, reunidas no Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, e cria
então um Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. Tal
medida representa uma conquista considerável, pois significou o reconhecimento inédito das
desigualdades raciais pelo discurso oficial. Após a realização de dois seminários, são
propostas 46 ações afirmativas para as áreas de educação, trabalho, comunicação e saúde.
Algumas chegaram a ser implantadas na época, mas com impacto prático muito reduzido.
Os movimentos sociais também recorreram a tratados internacionais dos quais o Brasil
é signatário, como a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, para cobrar
do Estado a implantação de políticas de promoção da igualdade de oportunidades e de
tratamento no mercado de trabalho. Após ser denunciado junto a este organismo, o Brasil cria
também em 1995 o Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e na
Ocupação, para implementar as medidas estabelecidas na Convenção.
Em 1996, é lançado o Programa Nacional dos Direitos Humanos, do qual destacamos
dentre seus objetivos: “desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos
profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta”, “formular políticas
compensatórias que promovam social e economicamente a comunidade negra” e “apoiar as
ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva” (BRASIL, 1996, p.30). No
mesmo

ano,

são

realizados

os

seminários

“Ações

Afirmativas:

estratégias

antidiscriminatórias?” pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e “Multiculturalismo e
racismo: o papel da ação afirmativa nos estados democráticos contemporâneos” pelo
Ministério da Justiça.
Na área educacional, diversos projetos de lei que contemplam ações afirmativas são
apresentados, e contém propostas variadas, que incluem concessão de bolsas de estudo,

62

estabelecimento de um Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas e
alteração na forma de ingresso no ensino superior. Os critérios para definição de público-alvo
usados nesses projetos são raciais, sociais ou ambos. Dentre as justificativas para os projetos,
estão argumentos de justiça distributiva e reparação, com a exposição de dados estatísticos
sobre o nível insignificante da população pobre e negra com acesso ao ensino, principalmente
no nível superior. Porém, a década de 90 se encerrou sem que nenhum deles fosse aprovado
(MOEHLECK, 2012).
O reconhecimento de políticas afirmativas, embora incipiente, era nesse período
prejudicado pelo entendimento formal de preceitos constitucionais, como igualdade e justiça,
e procuravam soluções para os problemas numa perspectiva universalista, dando prioridade
aos fatores econômicos da desigualdade, e não enfrentando os aspectos étnico- raciais
(VIEIRA, 2015).
A preparação para participar da III Conferência Mundial contra o Racismo,
Discriminação Racial, Xenophobia e Intolerâncias Correlatas, em Durban, África do Sul,
trouxe o tema das ações afirmativas para a população negra para o centro de vários debates
organizados no Brasil, que receberam atenção significativa da mídia. Com a assinatura da
Declaração de Durban, em 2001, o Brasil, assim como os demais países que mantiveram seres
humanos em condição de escravidão em seu período colonial, se comprometeu com a
implementação de ações afirmativas para combater as desigualdades raciais. A partir deste
momento, pode-se notar uma mudança mais acentuada na postura do Estado brasileiro, que
abandona uma suposta neutralidade em suas políticas governamentais, e passa a considerar a
importância de fatores como sexo e cor/raça na produção e manutenção de desigualdades.
Várias iniciativas de ações afirmativas para a população negra começaram a ser adotadas
então pelo governo federal, como o estabelecimento de cotas de vagas reservadas para
afrodescendentes em alguns ministérios e carreiras do serviço público federal, bolsas de
estudo para preparação para a carreira diplomática, a criação da Secretaria de Promoção da
Igualdade Racial e a indicação de Joaquim Barbosa Gomes como o primeiro ministro negro
do Supremo Tribunal Federal pelo governo Lula e a sanção da Lei 10.639/2003, que torna
obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileiras nas escolas (Penha-Lopes, 2013).
Também é preciso destacar como iniciativa do poder público a política pioneira de
cotas universitárias adotada pelo Governo Estadual do Rio de Janeiro para suas instituições de
ensino superior. A política de cotas instituída pelas leis estaduais do Rio de Janeiro provocou
uma intensificação da problemática racial no campo jurídico brasileiro, a partir de inúmeras
ações judiciais de alunos que se sentiram prejudicados. Os argumentos contrários às cotas que
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embasavam essas ações indicavam principalmente a violação ao princípio constitucional da
igualdade e ao sistema meritocrático, e também apelavam para a suposta impossibilidade de
determinar a afrodescendência dos candidatos à universidade, devido à miscigenação da
sociedade brasileira. Os julgamentos dessas ações foram díspares, o que provocou a
reformulação da legislação pertinente às ações afirmativas, com aperfeiçoamento dos critérios
de inclusão na política, bem como um prazo para avaliação da mesma (GOMES, 2007).
Nos anos seguintes, a adoção de ações afirmativas nos processos seletivos para o
ingresso ao ensino superior foi sendo adotado por um número crescente de universidades.
Entre as instituições federais, a Universidade de Brasília foi pioneira, ao estabelecer em 2003
um sistema de reservas de vagas para negros, sem vincular o critério racial a outros fatores
como renda ou escola pública. Seu modelo era focado no combate à discriminação racial, por
entender que a condição de negro poderia afetar as oportunidades do cidadão, independente
de sua situação financeira (VIEIRA, 2015).
As discussões sobre as ações afirmativas, das quais os sistemas de cotas se tornaram
os principais representantes, borbulhavam na sociedade, e o ápice da reação contrária a elas
veio em 2006, quando 113 opositores, em sua maioria professores universitários, entregaram
ao Congresso Nacional um manifesto contra o projeto de lei de cotas e contra o projeto do
Estatuto da Igualdade Racial, alegando que tais legislações feririam a Constituição e o
princípio de igualdade, ao utilizarem a discriminação por raça. Eles defendiam serviços
públicos de qualidade para todos, sem qualquer espécie de distinção, pois a consideravam
“privilégios odiosos”. O apelo a princípios universais desconsiderava as desigualdades
concretas existentes na sociedade, considerando que apenas a criação de empregos poderia
gerar inclusão social. Os movimentos favoráveis rapidamente fizeram outro documento,
assinado por 330 acadêmicos, ativistas, artistas e jornalistas, e apoiado por mais 60, intitulado
“Manifesto em Favor da Lei de Cotas e do Estatuto de Igualdade Racial”. Eles denunciavam o
caráter formal do princípio de igualdade utilizado por aqueles que são contra as ações
afirmativas, através da exposição de dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA) para comprovar a desigualdade quanto ao acesso à saúde, educação, emprego e
moradia que atinge os negros no Brasil. Argumentaram também que tais legislações em
questão representavam uma resposta responsável do Estado para atender os compromissos
assumidos em Durban, em 2001.
Sito (2013) apresenta uma análise bakhtiana da linguagem destes dois manifestos
sobre a política de cotas entregues ao Congresso Nacional em 2006, por grupos distintos de
intelectuais, com discursos que revelam posições antagônicas sobre as ações afirmativas.
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Enquanto os contrários às cotas sustentam a ideia da desigualdade como produto das
diferenças de classe, desprezando o fator racial como entrave ao acesso a direitos básicos e
oportunidades, o discurso daqueles favoráveis às reservas de vagas denuncia o mito da
mestiçagem racial no Brasil e entende o conceito de raça como um construto social
intimamente ligado à produção das desigualdades em nossa sociedade.
Em 2008, o movimento contra as cotas redigiu um novo manifesto, com 113
assinaturas (vários signatários também do manifesto de 2006), com a utilização de trechos da
Constituição para defender que se tratava de uma medida ilegítima (novamente presos ao
princípio da igualdade formal) e apresentação de dados de pesquisas econômicas para
sustentar a ideia de que a pobreza no país não teria nenhuma relação com raça. Eles afirmam
que o conceito de “raças humanas” não existe, com citação de um geneticista,
desconsiderando que, quando utilizam o termo “raça”, os movimentos sociais estão se
referindo à concepção de um construto social, e não biológico. Os ativistas favoráveis às
ações afirmativas novamente se organizam e produzem outro manifesto, preparado por dez
ativistas e assinado por 740 pessoas, contra argumentando cada ponto levantado pelos
opositores às cotas. O documento, entregue no 120º aniversário da Abolição da Escravatura,
traça o histórico das reivindicações por políticas afirmativas no Brasil, até a implantação de
cotas em algumas universidades.
As discussões sobre o tema também ganharam as páginas de jornais e revistas,
geralmente com uma visão negativa e reacionária da mídia tradicional ao projeto de lei de
cotas. Editoriais e reportagens de jornais e revistas de grande circulação desse período
criticavam os sistemas de cotas por considera-los estrangeirismos copiados dos Estados
Unidos para uma realidade diferente. Também criticavam o conceito de raça, sempre
utilizando argumentos biológicos e não sociais, e recorriam frequentemente à ideologia de
democracia racial brasileira para deslegitimar as cotas. Em 2007, num tom mais moderado, o
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) declarouse contrário às cotas para negros e egressos de escolas públicas, por entendê-las como um
mecanismo da política neoliberal imposta pelo Fundo Monetário Internacional e também por
considerar que esses alunos não teriam uma formação boa que lhes permitissem acompanhar
as exigências do ensino superior. Esses questionamentos fizeram até com que algumas
universidades cancelassem suas políticas de ações afirmativas.
Nesse período, muitos candidatos em processos seletivos de universidades públicas e
associações de escolas particulares entravam na justiça com a alegação de se sentirem lesados
pela adoção das cotas, mas em geral, prevalecia nos pareceres jurídicos o entendimento de
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que um modelo que buscava justiça social não poderia ser sacrificado para se evitar possíveis
prejuízos particulares.
Em 2008, uma conquista importante é o julgamento favorável pelo Supremo Tribunal
Federal da legitimidade da lei que criava cotas raciais, sociais e para deficientes físicos nas
universidades privadas participantes do Programa Universidade para Todos (PROUNI) do
Ministério da Educação (MEC). Entretanto, a discussão ainda não estava esgotada, e em 2010,
esta mesma instância do judiciário organizou três audiências para debater a legalidade e a
eficácia das políticas de cotas nas universidades, com especialistas de várias áreas e com
posições distintas. Neste mesmo ano, é aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, que apesar
de representar um avanço no combate à discriminação e nas discussões sobre ações
afirmativas no país, sofreu uma série de modificações durante sua tramitação, que são
consideradas enfraquecedoras das reivindicações do movimento negro, como exemplo mais
notável, a retirada das cotas raciais do documento final.
Em 2011, após dois anos de tramitação, iniciou-se no STF o julgamento das políticas
de cotas raciais nas universidades, após o sistema adotado pela Universidade de Brasília ter
sido questionado quanto à sua constitucionalidade pelo partido político Democratas (DEM). O
ministro relator do caso, Ricardo Lewandowski, indeferiu o pedido de impugnação,
reconhecendo a constitucionalidade da política de cotas, que foi referendada com
unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, em abril de 2012. No embasamento do seu
parecer, está a superação da perspectiva meramente formal do princípio de isonomia,
possibilitada pelo princípio de justiça distributiva ou compensatória presente no modelo
constitucional brasileiro, que pode ser observado em outros trechos da Constituição, como a
criminalização do preconceito, a integração das mulheres no mercado de trabalho e a reserva
de vagas para deficientes em concursos públicos. No documento, também foi ressaltada a
importância da transitoriedade das ações afirmativas, pois as desigualdades foram construídas
historicamente, e não são fruto de falta de competências por parte dos membros de nenhum
grupo. Se após as avaliações periódicas dessas políticas os propósitos de se fazer correções
históricas e proporcionar a inclusão social de segmentos antes marginalizados forem
cumpridos, não haverá mais motivos para subsistência desses programas. Por fim, o
reconhecimento das ações afirmativas como instrumento válido no ordenamento jurídico
brasileiro representou um marco importante neste território e garantiu condições para a
aprovação da Lei 12.711/2012 (PENHA-LOPES, 2013; VIEIRA, 2015).
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2.3.

Um ponto de referência no território: a Lei de Cotas/2012
Em 29 de agosto de 2012, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff a Lei

12.711/2012, que ficou conhecida como Lei de Cotas e garantiu a reserva de 50% das vagas
das instituições federais de ensino superior para alunos que cursaram o ensino médio
exclusivamente em escolas públicas. Deste percentual, a metade (ou 25% do total) das vagas
são reservadas a estudantes com famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário
mínimo e meio. Ambos os critérios são eminentemente econômicos. Só após o atendimento a
estes dois requisitos, é que o a lei irá dispor dos percentuais reservados para negros, pardos e
indígenas, de acordo com a proporção da população desses grupos étnicos em cada estado, de
acordo com o último censo do IBGE.
Para a regulamentação da lei e sua aplicação, foram emitidos o Decreto 7.824/2012 e a
Portaria Normativa 18/2012, estabelecendo as regras de transição para adoção das cotas
(prazo máximo de quatro anos para atingir o percentual de 50%, com mínimo de 12,5% de
vagas reservadas a cada ano), os conceitos básicos para aplicação da lei, as modalidades das
reservas de vagas e as fórmulas para cálculo, além de fixar as condições para concorrer às
vagas reservadas e estabelecer a sistemática de preenchimento das vagas reservadas.
Para se candidatar às cotas, o critério da raça é através de autodeclaração, como ocorre
no censo demográfico e em toda política de afirmação no Brasil. Já o critério socioeconômico,
aferido pela renda per capita da família do aluno, tem que ser comprovada por documentação
específica, com regras estabelecidas pelos editais de cada instituição, obedecendo à
recomendação de documentos mínimos exigidos pelo MEC (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, 2016).
Na UFSJ, os quatro tipos de ações afirmativas preconizadas pela Lei 12.711/2012 são
nomeados e descritos a seguir:
● AF1A: candidatos oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal
menor ou igual a 1,5 salários-mínimos per capita;
● AF2A: candidatos oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal
superior a 1,5 salários-mínimos per capita;
● AF1B: candidatos oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal
menor ou igual a 1,5 salários-mínimos per capita e que se autodeclararam pretos,
pardos ou indígenas;
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● AF2B: candidatos oriundos de escolas públicas, com renda familiar bruta mensal
superior a 1,5 salários-mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos ou
indígenas.
A criação de ações afirmativas como a reserva de vagas nas universidades públicas
configura uma tentativa de democratizar o acesso ao ensino superior, historicamente espaço
privilegiado das camadas mais abastadas da população. As expansões pelas quais o ensino
superior passou no Brasil de 1930 até a última década foram geralmente de natureza
quantitativa, feitas através do aumento do número de vagas, o que não beneficiava as camadas
com renda mais baixa e consequentemente, não contribuía para reduzir as desigualdades
(FARIA; SANTOS; MENDES, 2015).
Além disso, é importante ressaltar que as desigualdades referentes às oportunidades de
educação não se manifestam somente no acesso ao ensino, mas também nos tipos de
instituição, nos cursos e nos turnos de aulas.

Estudos indicam que a diferença de perfil socioeconômico dos estudantes
universitários tem relação não só com o tipo de instituição pública ou privada, mas
com a distinção que é feita em relação a cursos de maior prestígio social e ao turno,
diurno ou noturno (GISI, 2006, p.8)

Podemos perceber que a desigualdade é um problema complexo e multifacetado. A lei
em questão, aprovada em 2012, é uma forma de intervenção do poder público no combate às
desigualdades que permeiam a sociedade brasileira. Sua origem remonta às reivindicações do
movimento negro, que denunciava o mito da democracia racial no país, apresentava dados que
comprovavam as desvantagens acumuladas pelos negros na educação e propunha as cotas
universitárias como ações afirmativas para ampliar o acesso dessa população ao ensino
superior. Porém, na disputa de forças políticas, críticas como a inexistência do conceito de
raça pela biologia e a segregação racial binária que as cotas raciais poderiam gerar, acabaram
dando força para que o projeto de lei incorporasse as cotas sociais, baseadas em critérios
socioeconômicos. A justificativa era que ao focar nas camadas mais pobres da população,
cujos

filhos

estariam

majoritariamente

nas

escolas

públicas,

os

negros

seriam

automaticamente contemplados, considerando-se a relação intrínseca entre raça e pobreza
estabelecida no país desde a vinda dos africanos. A versão final da lei, ao invés de distinguir
questões raciais e sociais, as coloca como atreladas umas às outras, com o denominador
comum da escola pública para todos os tipos de cotas (NORÕES, 2011).
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Cavalcante, Baduíno e Hamú (2013) corroboram esta percepção, ao apontarem um
deslocamento discursivo sobre quem seriam os públicos-alvo das ações afirmativas, com base
nos conceitos de Bordieau. Ao propor formas de combate à exclusão, tem-se optado por um
discurso com apelo social, mais universalizante, do que medidas que enfrentem a questão da
desigualdade racial. A Lei 12.711/2012 seria um exemplo disso, ao ter como condição
primordial para a reserva de vagas em universidades federais a obrigatoriedade de ter
estudado o ensino médio integralmente em escola pública, para só depois admitir critérios
sociais e raciais. Segundo os autores, a ampliação do entendimento de quem seriam os
marginalizados socialmente faz com que o caráter de afirmação das políticas defendido
historicamente pelo movimento negro esteja se perdendo, em função de uma ideia de
compensação das desigualdades sociais com base nas diferenças de classe.
Assim, ao dar prioridade aos fatores econômicos relacionados à desigualdade, a Lei de
Cotas brasileira descaracteriza as ações afirmativas, concebidas historicamente para combater
a discriminação e a exclusão que acometem grupos étnico-raciais. O caráter universalista
dessa legislação, com um cunho fortemente social, pode manter ou até aumentar a
desigualdade racial, à medida que prioriza classes sociais e não considera os prejuízos do
racismo independentes da situação financeira das pessoas negras. Nesse caso, há o risco de
que os pobres brancos consigam certa ascensão, com aquisição de capital cultural, enquanto
os pobres negros continuem marginalizados. Tal preocupação se justifica porque a lei
determina uma proporção de vagas para grupos raciais de acordo com os percentuais destes
grupos na população de cada Estado segundo os dados do IBGE, ao invés de reservar um
número determinado de vagas para os mesmos, o que na prática, impede qualquer mobilidade
dos grupos raciais dentro das cotas sociais. As estatísticas mostram que o número de alunos
negros e pardos nas escolas públicas é maior do que o de brancos. Porém, essa proporção é
desconsiderada entre as vagas reservadas à escola pública. Por exemplo, se nas escolas
públicas de determinada unidade federativa houver 65% de alunos negros e pardos, mas
naquele Estado a proporção destes grupos na população for de 40%, o percentual de vagas
para cotas raciais será o menor valor. Com esta discrepância, o grupo maior de alunos da
escola pública concorrerá a 40% das vagas, enquanto 35% de alunos brancos das escolas
públicas disputarão os outros 60% das vagas. Assim, a concorrência para as vagas raciais
acaba sendo maior do que para as outras vagas, configurando um sistema que pode privilegiar
brancos pobres em detrimento de negros, pardos e indígenas pobres. A mobilidade entre as
vagas sociais só é prevista pela lei caso os critérios raciais não sejam preenchidos, quando as
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vagas destinadas a esses grupos podem ser preenchidas por alunos brancos, e não no sentido
inverso (VIEIRA, 2015).
Apesar dos avanços no debate das ações afirmativas nos últimos anos, ainda persiste
no Brasil uma linha de pensamento que, recorrendo à ideologia da democracia racial, se
recusa a reconhecer as desigualdades provocadas por questões raciais. Ribeiro (2011)
apresenta a constatação de que as elites brasileiras são contrárias a qualquer ação afirmativa
destinada a mulheres e grupos étnico-raciais, por considerar que isso seria uma forma de
racismo reverso.

O problema tem inicio quando os indivíduos são chamados a dispor de seu patrimônio
ou abrir mão de seus direitos nos benefícios de alguém individualmente ou de algum
grupo social específico. Não há de se negar que socialmente são respeitados os
benefícios dados, por exemplo, às gestantes, aos deficientes e aos idosos: afinal, todos
podem eventualmente estar ou ver familiares nessas situações. Entretanto, quando se
trata de pessoa ou de pessoas que os demais julgam diferentes – como se nunca
pudessem estar na mesma posição, como é o caso dos negros ou homossexuais- ,
qualquer atitude fraterna soa como caridade, e não como movimento comum de uma
sociedade democrática construída sobre os pilares da liberdade, igualdade e
fraternidade (RIBEIRO, 2011, p.21).

Neste sentido, há um movimento peculiar no plano das ações afirmativas que pode ser
observado no caso brasileiro, pois para se evitar a discussão da desigualdade racial entranhada
no país, optou-se pela argumentação a favor das cotas sociais, desviando o propósito
originário das ações afirmativas. Mesmo entre os segmentos mais pobres da população, há um
abismo relacionado à discriminação racial, que foi desconsiderado na concepção final da Lei,
ao subordinar as ações afirmativas raciais a um modelo afirmativo social.

2.4.

No território das ações afirmativas, para além do acesso, a permanência

Nas últimas décadas, o Brasil assistiu a um crescimento notável da rede federal de
educação superior, com criação de novas universidades e institutos e novos cursos, mas
sobretudo de novas vagas. De acordo com os dados governamentais (BRASIL, 2015), no
período de 2002 a 2012 a taxa média de crescimento anual do ensino superior como um todo
no país foi de 8,4%, com um aumento do número de ingressantes na rede federal superior a
124%. Tamanha expansão, entretanto, não foi acompanhada na mesma proporção pela
melhoria dos índices de conclusão dos cursos de graduação e do crescimento do acesso de
estudantes de baixa renda e de minorias étnico-raciais ao ensino superior. O mesmo
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documento do Ministério da Educação indica que apenas 54% dos ingressantes do período de
2002 a 2012 concluíram o curso em que se matricularam.
Os elevados índices de repetência e evasão apontam de forma inegável que a busca
pela redução das desigualdades socioeconômicas e culturais através da equalização das
oportunidades educacionais não se faz somente com a ampliação do acesso à educação
superior gratuita e de qualidade, se não forem oferecidas aos alunos ingressantes condições
para concluírem o curso que escolherem, dentro dos prazos acadêmicos estipulados pela
instituição.
Diante dessa necessidade, surgem então políticas de permanência, que podem ser
definidas como “políticas cujo objetivo principal é oferecer condições para frequência, ou
manutenção da frequência, às instituições educacionais, sine qua non para a efetividade do
sucesso escolar” (FARENZENA; LUCE, 2014, p.207). Para que elas não tenham um caráter
restrito, de apenas compensar possíveis déficits da trajetória escolar dos alunos, o ideal é que
essas políticas sejam concebidas em uma perspectiva multidimensional, na qual o sucesso
acadêmico signifique mais do que a evitação da retenção e evasão, e contemple também a
sensação do estudante de inclusão e pertencimento ao ambiente educacional em que está
vinculado. Tais políticas, assim, devem atuar para amenizar os efeitos negativos de fatores
como preparação insuficiente da escola básica, falta de recursos materiais e dinâmicas sociais,
culturais e raciais que dificultem a adaptação ao ambiente universitário.
Este entendimento de que as políticas de democratização do acesso à universidade
precisariam ser acompanhadas de políticas de permanência no ensino superior para uma maior
efetividade no combate às desigualdades educacionais no país e o cumprimento de fato do
direito constitucional à educação no ensino superior foi ganhando força na última década. Em
2008, o governo federal criou então no âmbito das instituições federais de ensino superior o
Plano Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. Atualmente, ele é um Programa,
regulado pelo Decreto 7.234/2010 e tem como objetivo viabilizar a igualdade de
oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho
acadêmico, com medidas que busquem combater a repetência e a evasão. O público alvo são
estudantes matriculados em cursos de graduação presencial, pertencentes a famílias em
vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar per capta inferior a 1,5 salários-mínimos.
São previstas nesta política dez eixos de atuação: moradia, alimentação, transporte, assistência
à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico (BRASIL, 2010).
Segundo relatório da Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação, no
período de 2008, quando foi criado, até 2014, os recursos financeiros destinados ao PNAES
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aumentaram mais de 700%, passando de R$ 101,2 milhões para R$ 742,7 milhões de reais.
Nesse período, podemos observar que a ampliação da assistência estudantil coincide com as
políticas de expansão e democratização do ensino superior da rede federal.
Em 2013, o governo federal criou também o Programa Bolsa Permanência (PBP), com
repasses financeiros diretamente do Ministério da Educação para alunos de graduação
indígenas, quilombolas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para os dois grupos
étnicos, o valor da bolsa é no mínimo o dobro do valor praticado para os demais, que segue o
valor semelhante ao vigente estipulado na política federal de bolsas para iniciação científica.
O objetivo primordial do programa é muito semelhante ao do PNAES, ou seja, viabilizar a
permanência no ensino superior. Porém, um pré-requisito diferencial do PBP é que o aluno
esteja regularmente matriculado em um curso de graduação com carga horária média igual ou
superior a cinco horas diárias. Tal condição faz que com a maioria das graduações não se
enquadre. Na UFSJ, somente alunos do curso de Medicina se enquadraram nesta condição.
Em carta enviada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e
Estudantis (FONAPRACE) ao presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), em 14 de abril de 2014, consta que
“dos 4138 cursos de graduação oferecidos pelas 57 IFES estudadas, 250 (6,0%) cumpriam o
critério de carga horária estabelecido” (FONAPRACE, 2014). No mesmo documento, a
entidade alerta que a criação de tal programa não teve representatividade no atendimento às
demandas da assistência estudantil, além de criar forte descontentamento, ao estabelecer
condições desiguais para recebimento de bolsas, já que para receber os auxílios do PNAES, os
estudantes concorrem entre si em editais internos de cada instituição, que não possuem
recursos suficientes para contemplar todos que se enquadram nos pré-requisitos, enquanto os
alunos candidatos ao PBP só precisam comprovar sua condição de acordo com o regulamento
do programa e recebem o auxílio diretamente do MEC. Segundo informações oficiais
divulgadas no Portal Brasil (MEC, 2016), no início do programa, eram 4.736 estudantes
contemplados com a bolsa. Com a ampliação progressiva do público atendido, este número
passou para 13.931 em 2016. Alegando falta de orçamento, em maio desse mesmo ano o
Ministério da Educação suspendeu novas inscrições no programa, exceto para os estudantes
indígenas e quilombolas.
Não encontrei no banco de dissertações e teses da CAPES nenhum estudo específico
sobre o programa. Mas como trabalhador da assistência estudantil na época de sua criação,
participei de encontros do FONAPRACE naquele ano e acompanhei as várias críticas ao
programa, pois ao invés de se incrementar os recursos do Programa Nacional de Assistência
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Estudantil vigente, o governo federal criou outro programa paralelo, com propósito
semelhante, que foi amplamente divulgado na mídia. Apesar do estardalhaço da propaganda
governamental de investimento em educação, a exigência da carga horária restringia o acesso
da maioria dos estudantes, causando muita indignação entre este público e deixando às próreitorias de assistência estudantil ou órgãos similares a responsabilidade para explicar aos
alunos que a maioria dos cursos não atendia aos critérios exigidos. Além do começo
controverso, o programa foi suspenso para novas inscrições por falta de recursos de forma
abrupta, mantendo apenas as bolsas já concedidas, o que só provoca mais desigualdade de
condições entre alunos do mesmo curso e de uma mesma instituição.
Segundo Souza e Portes (2011), a polêmica suscitada pelo acesso às universidades
através das cotas parece muitas vezes impedir a visibilidade da necessária discussão sobre as
ações de permanência. Acredito que isto também se reflita no número de estudos específicos
sobre este tema, que é muito reduzido se comparado à quantidade de trabalhos sobre ações
afirmativas para o acesso ao ensino superior, como as cotas. Após o ingresso na universidade,
as questões relativas à permanência são cruciais para promover o acolhimento e a inclusão
dos alunos, tanto no nível material quanto no nível simbólico, para que se sintam capazes de
participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de produzir e partilhar saberes.
A partir da aprovação da Lei 12.711/2012, a entrada de um percentual de estudantes
com renda inferior a 1,5 salários-mínimos nas instituições federais de ensino superior é
garantida pelas cotas, e este público considerado em vulnerabilidade socioeconômica se
enquadra no perfil dos possíveis beneficiários do Programa Nacional de Assistência
Estudantil, somando-se aos alunos que já eram assistidos. Em contrapartida, os recursos
financeiros para o PNAES não aumentaram proporcionalmente. Esta situação é denunciada
em diversos pontos da carta do FONAPRACE à ANDIFES, no ano seguinte à aprovação da
Lei de Cotas, com a solicitação de apoio dos reitores para que cobrem do MEC um aumento
nos recursos financeiros para assistência estudantil e respostas para problemas urgentes
enfrentados pelas instituições, que poderiam sofrer com evasão massiva de alunos
ingressantes que se enquadrariam nos critérios, mas não seriam atendidos por políticas de
permanência.
O FONAPRACE reconhece todos os esforços empreendidos pelo MEC e os avanços
nas políticas de expansão e democratização do acesso ao ensino superior nos últimos
anos, mas percebe igualmente que os recursos para permanência não aumentaram no
volume da expansão e inclusão por meio do Sisu e da lei de cotas (FONAPRACE,
2014).
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Está formada uma injunção paradoxal, que coloca a permanência dos cotistas em
situação de risco e pode acarretar diversos sofrimentos aos mesmos. A vivência universitária
acontece então em um plano atravessado por linhas de políticas que nem sempre caminham
juntas e assim, abrem buracos, que podem se tornar desafios, obstáculos ou o fim da linha
para alguns.
O trabalho de Tanikado (2015) se atenta a este cruzamento de políticas, de acesso e de
permanência, que compõe o objeto desta pesquisa. A autora, também psicóloga e trabalhadora
da área de assistência estudantil, realizou um percurso cartográfico com estudantes cotistas
autodeclarados negros na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu objetivo era
analisar se a entrada de estudantes com esse perfil provocaria tensões e mudanças no interior
da instituição. Para isso, ela mapeou a emergência de forças que culminaram para sua
indagação, como o histórico da educação superior no Brasil e seu caráter excludente e as lutas
da população negra contra o mito da democracia racial e o racismo, que contribuíram para o
estabelecimento de ações afirmativas nas universidades. Através da análise das restrições e
barreiras que aparecem nas vivências cotidianas desses alunos, como aumento de exigências
acadêmicas para regularidade da matrícula, a falta de questionamento sobre as desigualdades
raciais históricas a que os negros estão submetidos em nosso país e a ausência de
modificações significativas nas ações e procedimentos de assistência estudantil, a autora
considera que a universidade mais compactua com uma cultura de manutenção dos privilégios
sociais e culturais aos que os alunos negros e pobres não têm acesso do que se responsabiliza
pela tomada das diferenças como enriquecedoras para a vida universitária.
O estudo de Castro (2014) também foi feito na mesma instituição, a UFRGS, com
alunos cotistas de diversos cursos, com o objetivo de analisar a influência de inúmeras
variáveis ao longo do percurso acadêmico desses estudantes. Numa primeira etapa, 409
responderam a um instrumento padronizado, o Questionário de Vivências Acadêmicas
Reduzido, que investiga cinco dimensões: pessoal, interpessoal, carreira, estudo e
institucional. Foram acrescentadas ao questionário original questões sobre origem geográfica
do estudante, distância até a universidade, frequência de encontros com os familiares e
questões sobre aspectos acadêmicos, como repetência, possibilidade de evasão, abandono de
disciplinas e dificuldades percebidas. De acordo com critérios de região geográfica de origem
(interior ou região metropolitana) e geração familiar na universidade (primeira ou segunda
geração no ensino superior), os estudantes foram divididos em dois grupos, e 222
participaram da segunda etapa, com a realização de entrevistas, com questões sobre seu papel
na universidade e a escolaridade de pais e irmãos. Os resultados encontrados apontam uma

74

relação entre o grau de instrução dos pais e a renda declarada da família, além da enorme
influência que a trajetória familiar acadêmica tem como fator de adaptação à rotina
universitária. Os alunos pertencentes à primeira geração da família na universidade rompem
uma barreira estrutural relacionada a fatores econômicos e abrem caminho para que os irmãos
também almejem à universidade. Para a autora, isto reforça a necessidade de reservas de
vagas para grupos específicos. Mas ela ressalta uma preocupação com o modelo de cotas
utilizado atualmente, que submete o critério racial aos de renda e escola pública, como
dificultadores para que negros e indígenas tenham maior representatividade na universidade.
Em mais uma pesquisa realizada na UFRGS, Bueno (2015) buscou analisar as ações
de permanência voltadas para os alunos cotistas daquela instituição, e verificar se elas eram
permeadas pelos referenciais de inclusão e justiça sociais que embasam as ações afirmativas.
Este estudo tem uma grande relevância, pois enquanto são comuns os trabalhos focados na
questão da democratização do acesso ao ensino superior, poucos se dedicam ao período
subsequente ao ingresso dos estudantes na universidade, no qual incidem – ou deveriam
incidir – as políticas de permanência. A autora fez uma análise documental de relatórios
institucionais sobre o programa de ações afirmativas da universidade e realizou entrevistas
com os gestores dessas políticas na instituição. Em suas considerações finais, ela aponta que o
modelo das ações de permanência na UFRGS é unidimensional, ou seja, tem um caráter
predominantemente compensatório, mas caminha para um modelo bidimensional, com ações
transformativas, para propor mudanças estruturais. O ideal, aponta ela, seria ainda avançar
para o modelo multidimensional, incluindo a participação democrática de todos os atores
envolvidos na construção das políticas de ações afirmativas na universidade.
Esta avaliação macropolítica traz elementos relevantes para o plano da cartografia que
pretendo compor no âmbito da UFSJ.

2.5.

Conhecendo os arredores: as ações afirmativas e programas de permanência na

UFSJ
A história da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) tem início em 1986,
com a criação da Fundação de Ensino Superior de São João del Rei (FUNREI), a partir da
junção e federalização de duas instituições: a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e
Letras, cujas atividades iniciaram em 1954, e a Fundação Municipal de São João del-Rei,
mantenedora da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Faceac),
em funcionamento a partir de 1972, e da Faculdade de Engenharia Industrial (Faein), cujas
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atividades iniciaram-se em 1976. Em 2002, através da Lei 10.435, a antiga Fundação de
Ensino Superior de São João del Rei (FUNREI) é transformada em universidade, e passa a
adotar a sigla UFSJ, escolhida pela comunidade acadêmica.
A partir de 2006, com suporte do governo federal através do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), houve a expansão
do número de vagas, cursos e campi, alcançando as cidades de Divinópolis, Ouro Branco e
Sete Lagoas. A universidade passou a ter então seis unidades educacionais (três na cidade de
São João del Rei, além dos campi avançado, fora da sede) e um centro cultural. Em relação à
oferta de cursos, eram 19 em 2005, e em 2010 esse número passou para 48 graduações
diferentes. A quantidade de vagas também teve um crescimento considerável, passando de
750 vagas presenciais em 2005 para 2850 em 2011. Uma particularidade importante do nosso
lócus de pesquisa é que, enquanto o REUNI preconizava a abertura de cursos no período
noturno, para ampliar o acesso de trabalhadores à universidade, na UFSJ, onde esse período
de aulas já era o mais frequentado, os novos cursos se concentraram nos períodos matutino e
integral. Isso provocou uma mudança no perfil dos discentes, pois antes eram
majoritariamente de escola pública (68,2%) em 2005 e passaram para níveis inferiores a 50%
do total de ingressantes a partir de 2008. Neste contexto é que tem início a discussão sobre a
adoção de uma política de cotas pela universidade (SOUSA; PORTES, 2015).
Em 2008, após o tema ter sido levantado nos debates com candidatos à reitoria, foi
formada uma Comissão de Políticas de Ações Afirmativas (CPAA) na UFSJ, com
representantes dos segmentos dos docentes, técnico-administrativos, alunos e comunidade
externa. Neste mesmo ano, a CPAA promoveu três fóruns sobre o tema, onde a comunidade
participou de forma democrática, com opiniões favoráveis e contrárias à adoção de ações
afirmativas na instituição. O relatório final da referida comissão aponta que a maioria das
opiniões foi a favor de ações afirmativas, com destaque para a discussão sobre os tipos de
cotas a serem adotadas e a preocupação com ações que garantam a permanência dos
ingressantes. Segundo o mesmo documento, o ponto mais polêmico foi a discussão sobre as
cotas raciais, mas concluiu-se que a democracia racial ainda não existe no Brasil, e por isso, é
necessário uma intervenção do Estado para corrigir as distorções históricas de acesso
impostas a pobres, negros, índios e outros excluídos. Sugere, por fim, que um sistema de
reserva de vagas para alunos de escolas públicas e negros e índios seja aplicado no Processo
Seletivo da UFSJ já a partir de 2010.
Na reunião do Conselho Universitário (CONSU), órgão deliberativo máximo da
universidade, em 22 de junho de 2009, após a leitura do relatório final da Comissão de
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Políticas de Ações Afirmativas, um conselheiro pediu a palavra e questionou o conceito de
raça que embasava a proposta apresentada. Em seguida, o mesmo declarou-se contrário ao uso
político do passado como justificativa e que tal medida seria contrária à orientação do Estado
de não fazer qualquer tipo de segregação entre os cidadãos. Outro professor criticou o
documento elaborado pela comissão e o relato desse processo feito pelo conselheiro, que a seu
ver, foram superficiais e emotivos, e não trouxeram dados de pesquisas acadêmicas ou
estatísticas do IBGE para embasar a suposta exclusão de alunos negros. Também ressaltou a
ausência de dados sobre a realidade da escola pública no país. Apesar das críticas, este
conselheiro declarou-se favorável à adoção de ações afirmativas, mas com base nas
discussões dos movimentos sociais e pesquisas que ele tem conhecimento. A ata da reunião
afirma que a matéria foi amplamente discutida entre os presentes, e em seguida, foram feitas
várias votações, que chegaram aos seguintes encaminhamentos: a UFSJ deve adotar políticas
de ação afirmativa (22 votos favoráveis e uma abstenção), a forma de cotas prevaleceu sobre a
sugestão de bônus na nota do processo seletivo (18 favoráveis às primeiras, três preferiam
bônus e uma abstenção) e o percentual de 50% foi aprovado por 20 votos favoráveis e 3
abstenções.
Acompanhando as discussões sobre a democratização do acesso ao ensino superior
que permeavam o cenário nacional, a UFSJ inicia então sua política de ações afirmativas, com
a votação no CONSU por 18 votos favoráveis à proposta da CPAA e cinco abstenções, com a
aprovação da Resolução CONSU 022/2009, que estabeleceu uma reserva de metade das vagas
de todos os cursos para alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e médio em
escolas públicas, e sobre este percentual aplica-se cotas raciais de acordo com os percentuais
de negros, pardos e indígenas em Minas Gerais, de acordo com o Censo do IBGE. Terminada
a votação, um dos conselheiros, representante do segmento discente, quis justificar seu voto.
Ele explicou que apesar de participar de movimentos étnico-raciais e ter clareza de sua
posição favorável às ações afirmativas, absteve-se em função da posição contrária do
Diretório Central dos Estudantes em relação ao relatório final da Comissão de Políticas de
Ações Afirmativas.
A ata da reunião do Conselho Universitário na qual a Política de Ações Afirmativas da
UFSJ foi aprovada indica que apesar de nenhum voto contrário à adoção de ações afirmativas
ter sido registrado, havia vozes dissidentes nesta discussão. O órgão de representação
estudantil, o DCE, manifestou-se contrário às cotas, mas teve seu discurso neutralizado pela
abstenção do voto do representante discente no CONSU. A argumentação do primeiro
conselheiro também traz à tona argumentos comumente utilizados por setores da sociedade
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contrários às ações afirmativas, como a negação da reparação histórica para negros e
indígenas, que foram espoliados de seus direitos durante grande parte da história do país, e o
questionamento do conceito de raça, utilizando as semelhanças biológicas da espécie humana
e negando o caráter sociológico desse critério.
Na mesma resolução em que a Política de Ações Afirmativas da UFSJ foi aprovada,
determinou-se que 10% das vagas ofertadas seriam preenchidas por estudantes que optassem
pela UFSJ na seleção unificada do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o restante
pelo vestibular tradicional. Em 11 de março de 2013, é feita outra mudança no processo
seletivo da instituição, quando é aprovada no CONSU a Resolução 015/2013, que estabelece a
adesão integral da UFSJ ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do MEC, baseado no
desempenho dos estudantes no ENEM, e a divisão das vagas de acordo com o estabelecido
pela Lei 12.711/2012, que acrescentou aos critérios já utilizados anteriormente pela UFSJ a
renda per capita dos estudantes.
Algumas considerações podem ser feitas ao olharmos para o território das ações
afirmativas na UFSJ. Podemos perceber que a adoção das ações afirmativas na UFSJ em
2009, portanto, antes da Lei de Cotas cuja aplicação seria obrigatória e com uma abrangência
nacional, representou naquele momento uma medida importante para manter a garantia de
acesso a um público (alunos de escola pública) que já estava presente anteriormente na
instituição, mas vinha perdendo espaço com a criação dos novos cursos (SOUSA; PORTES,
2015). Também acho válido ressaltar que um ponto mencionado desde o momento da
discussão sobre a adoção de ações afirmativas pela instituição era a preocupação com a
permanência dos alunos, mas que não foi contemplada por nenhuma normatização de ações
afirmativas, seja ela a nível da instituição, seja a nível federal, com a Lei 12.711/2012. As
intervenções focaram no acesso, mas as condições de permanência, através de criação de
políticas de assistência estudantil específicas para este público ou investimento nas ações já
existentes foram ignoradas no plano das normatizações. Tal descontinuidade cria uma
condição ligada à minha pergunta de pesquisa: como é a vivência destes alunos na
universidade, que tiveram seu direito de acesso ampliado, mas muitas vezes não encontram
condições favoráveis de permanência no ensino superior?

Diferentes elementos foram descritos até aqui: espaços macro e micro, pontos e linhas,
vetores de forças e de discursos que, organizados a partir de uma perspectiva pessoal,
produzem estrias no território em construção nesta dissertação. No capítulo a seguir, serão
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acrescentados a esta composição elementos das subjetividades e das experiências cotidianas
de alunos que tiveram sua entrada na universidade atrelada às ações afirmativas.
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Capítulo 3 – Um território liso: ações afirmativas, permanência e as vivências dos alunos
cotistas

3.1.

A construção de um mapa-rizoma

No presente capítulo, nos lançamos ao desafio de traçar e percorrer certos caminhos no
território da pesquisa, articulando as estrias referentes às políticas de ações afirmativas e de
permanência ao espaço liso das vivências trazidas pelos alunos, através da operacionalização
de alguns conceitos oriundos do arcabouço teórico descrito inicialmente.
Segundo Costa (2011), o objetivo central da cartografia proposta por Deleuze é o
estudo dos diferentes tipos de linhas que constituem os indivíduos ou grupos, bem como as
distinções e as conexões entre elas, que configuram um determinado território. Essas linhas
podem ser molares ou rígidas, com segmentos claramente definidos; moleculares ou flexíveis,
que comportam multiplicidades de uma mesma natureza; e por fim, linhas de fuga,
imprevisíveis, com potencial de transformação e desterritorialização. As primeiras podem ser
associadas a um modo de subjetivação sedentário, as segundas, ao movimento do migrante, e
às últimas, do paradigma guerreiro dos nômades.
As linhas de segmentação duras ou molares são compostas por grandes conjuntos
estruturados, como Estados, instituições e classes, além de grupos de pessoas reunidas sob um
determinado padrão, o que confere a este tipo de linha um caráter de estabilidade e
previsibilidade excessivas. São linhas com ênfase na busca por identidade, respostas, e
explicações. Elas tentam delimitar as experiências, organizando-as em cenas fixas e estáveis.
Já as linhas moleculares são mais flexíveis, formadas por pequenas segmentações, como
escalas de intensidades. A organização destas intensidades é o diferencial destas linhas, pois
elas são dispostas em um plano rizomático e não em modelo arborescente e hierarquizado.
Estas linhas comportam ambiguidades, contradições e multiplicidades na sua composição. Por
fim, há as linhas de fuga, que por sua natureza, nem seriam linhas. Elas escapam à
segmentação presente em níveis diferentes nas linhas anteriores e são compostas por fluxos.
Elas são resultado de afetos, de rupturas incessantes, de movimentos não aprisionados e de
respostas inventadas espontaneamente (JÚNIOR, 2011).
Apesar dos pressupostos metodológicos que fundamentam o trabalho já terem sido
expostos no primeiro capítulo, acho importante reforçar aqui o caráter pós-estruturalista deste
trabalho, que olha para as narrativas dos alunos não em busca de verdades consensuais, mas
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considerando as múltiplas possibilidades de significado que carregam. Cabe também detalhar
neste momento o procedimento adotado na etapa de análise desta pesquisa.
A intenção é acolher e acessar as experiências dos alunos participantes, adentrando o
plano comum onde elas se constituem na relação com ações afirmativas e com o meu
interesse como pesquisador. O que pretendo é a construção de um rizoma, um mapa aberto,
por onde vários temas se esparramam, conectados entre si, mas sem hierarquização ou
linearidade. Por isso, no restante do capítulo a numeração de subitens foi abolida, para não
criar uma falsa impressão de ordenação entre as partes. Assim, tópicos como acesso ao ensino
superior, permanência, legislações de ações afirmativas, questões étnico-raciais e outros serão
trazidos à tona neste momento da discussão ao aparecerem nas falas dos estudantes.
Trabalharemos com as narrativas dos estudantes construídas durante as entrevistas, a
partir de uma política de narratividade que considera a dimensão subjetiva, ou seja, que não
pretende dizer sobre o sujeito, tomado como objeto, mas sim construir um discurso, ou neste
caso, uma dissertação, que é coletiva e considera o protagonismo de quem fala e não das
suposições do pesquisador. Ao adotar uma postura cartográfica, não pretendemos interpretar
as falas e delas extrair respostas, mas sim fazer da análise “um procedimento de multiplicação
de sentidos e inaugurador de novos problemas” (BARROS; BARROS, 2014, p.178).
Passos e Barros (2014) nos apontam dois procedimentos para trabalhar com as
narrativas: redundância e desmontagem. No primeiro caso, busca-se no caso aquilo que é
abundante, que se repete, como forma de delimitar sua unidade e, portanto, seu sentido. Ao
optarmos pela redundância, acabamos produzindo um fundo estrutural do qual o que se repete
salta como figura, e esta dinâmica acarreta o risco de se impor um sentido determinista e de
causalidade linear à análise. O outro procedimento apresentado pelos autores é a
desmontagem, que consiste em pegar o caso e extrair dele micro casos, ou seja, fragmentos
intensivos que carregam partículas de sentido. O fundo aqui deixa de ser uma estrutura geral e
é entendido como o plano onde diferentes vetores se cruzam, de forma não organizada. Dito
de outra forma, a busca pela forma do caso, na perspectiva molar, dá lugar à descrição das
forças que o habitam, numa perspectiva molecular.
Estes caminhos metodológicos se distinguem, mas não se dão de forma isolada e
compõem séries discursivas muitas vezes complementares, como veremos a seguir. Mas por
priorizarmos neste trabalho a dimensão expressiva das vivências dos alunos e não sua
estrutura, optamos por abordar as narrativas utilizando prioritariamente o procedimento de
desmontagem, que nos permite estranhá-las, interrogá-las e acompanhar as experiências
subjetivas que as permeiam.
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Desmontar a narrativa é aumentar seu coeficiente de desterritorialização, ou seja,
diante dos circuitos repetitivos das falas, é olhar para as quebras e rupturas da sua organização
linear que aparecem à primeira vista. No procedimento da desmontagem, uma situação
singular sempre é tomada em meio a seus encadeamentos, desterritorializada, problematizada,
e a partir daí, entendida em seu caráter político. Assim, os fragmentos de sentido extraídos das
narrativas adquirem um valor coletivo, pois não remetem mais a um sujeito somente
(PASSOS; BARROS, 2014). Tais características são condizentes com a concepção de rigor da
pesquisa com cartografia, que não busca a representação de estados de coisas, mas o
acompanhamento de processos e a produção de realidades a partir do olhar e da implicação do
pesquisador.

As linhas molares
Como acabamos de dizer, o objetivo deste trabalho não é buscar entre as experiências
relatadas pelos alunos conteúdos que se repetem a ponto de configurar uma estrutura para o
território das ações afirmativas e ou um sentido único para a permanência universitária. Mas
ao reunir as narrativas dos estudantes, alguns pontos nos saltam aos olhos, por perpassarem a
maioria das falas. Acreditamos que a forma como estes temas aparecem nos remetem à figura
do sedentário, porque trazem aspectos de segmentaridade rígida, e assim, configuram linhas
molares que entram na composição do território que estamos tecendo.
Ao falarem de suas trajetórias escolares, todos os onze alunos atribuem a
características pessoais o fato de terem conseguido ingressar em uma universidade pública
federal. As falas a seguir, retiradas das narrativas, são exemplos desta opinião unânime.
Patrícia, uma das entrevistadas, deixa esta relação evidente, quando diz sobre o preparo que
teve na escola para a graduação: “Eu considero que foi suficiente, mas isso vem muito de
características pessoas minhas. Eu sempre fui muito esforçada, até demais”. Outro aluno,
Bruno, ao falar de sua escolarização inicial, faz a seguinte observação: “Sempre fui aluno de
tirar notas boas, assim, sem esforço”. Andréia conta que na sua escola, as turmas eram
divididas de acordo com o desempenho dos alunos em uma prova inicial, aliado a um bom
comportamento. Como sempre ficava nas primeiras turmas, ela avalia: “eu sei que a minha
realidade foi diferente de um tanto de gente que também estudou em escolas públicas”.
Larissa enfrentava as críticas às escolas do Estado com a seguinte afirmação: “dependia do
aluno, o aluno fazia a escola”. Sofia, ao avaliar a escola pública em que estudou, reafirma sua
capacidade individual como diferencial: “Eu sou uma das poucas que saiu de lá, do meu
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bairro, e fez uma universidade federal”. Carlos comenta que o interesse de seus colegas na
aprendizagem não era tão alto quanto o seu: “eu cheguei a ter professor que colocou a
cadeira na minha frente e explicou a matéria só pra mim”. No único caso em que o aluno não
se vê tão adaptado à rotina de estudos, em que Paulo afirma: “eu sou um pouco atípico,
porque nunca fui de estudar muito assim, nunca gostei disso”, ainda podemos ver que suas
características pessoais lhe permitiram prosseguir nos estudos, quando ele diz que “minha
vida acadêmica é eu estudando sozinho”.
Podemos notar que esta linha tem um sentido único, na qual um determinado modo de
ser aluno é percebido como fator crucial para se atingir o pertencimento a um determinado
lugar, a universidade pública. Neste aspecto, as trajetórias escolares dos entrevistados se
assemelham ao movimento do migrante, que se desloca com um objetivo pré-definido.
Dizendo com outras palavras, também poderíamos entender que desde o início da
escolarização estes alunos perseguem a meta de chegar ao ensino superior, como forma de se
inserirem no lugar valorizado atribuído à universidade no paradigma do aparelho de Estado.
Ao longo deste processo, certas características pessoais, como dedicação e disciplina com os
estudos são objetos captados por eles como ferramentas ou utensílios que são usados com
propósito definido, em um movimento direcionado para alcançar esta meta.
Outra característica que aparece fortemente generalizada quando observamos a vida
escolar pregressa destes universitários é a participação intensa da família, seja através de
intervenções diretas ou oferecendo apoio e incentivo para os estudos. São comuns falas que
expressam esta percepção dos alunos, como “minha família sempre foi uma grande
incentivadora”, de Patrícia, “minha família sempre apoiou”, de Larissa, “meus pais sempre
me apoiaram muito”, de Stéfani e de Sofia, sobre a participação da família na sua vida
escolar: “foi fundamental, eles sempre deram muita importância pra educação”. No caso de
Talita, além do apoio emocional, os pais alteraram sua rotina totalmente, conforme ela conta:
“eles até mudaram para cá [Divinópolis], para me acompanhar”.
Seguindo esta linha molar do apoio familiar, identificamos que na maioria das vezes,
ela é sustentada pela figura materna, que exerce um papel fundamental na escolarização dos
filhos. Talvez isso tenha conexão com os dados obtidos no formulário que os alunos
responderam (APÊNDICE D), nos quais podemos perceber que o nível de escolarização das
mães é superior ao dos pais, visto que nenhum desses últimos tem ensino superior. Fernanda
conta que a mãe, que é professora, “sempre tentou investir o máximo em educação pra gente
lá em casa (...), sempre esteve lá estimulando. A mamãe, na medida do possível, ela sempre
tentou ajudar. Ajudar não, como diz ela, fazer a obrigação dela”. Ela se lembra de uma vez
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que, ao mudar de escola, se deparou com um conteúdo que os colegas já sabiam e ela não
tinha aprendido. “Aí ela parou a faxina que tava fazendo e não me deixou levantar da mesa
enquanto eu não tivesse aprendido”. Aline conta que “desde que eu tava na escolinha, no
prézinho, minha mãe sempre acompanhou, foi em reunião, sempre cobrou muito”. No caso
de Paulo, o aluno que se descreve como “atípico” por não gostar de estudar, sua mãe teve um
papel crucial para que ele desse continuidade aos estudos. Ele conta que quando ele estava na
quinta série, tinha muitas dificuldades com a escola e com a socialização e então resolveu
parar de estudar. “Aí minha mãe ficou insistindo dois anos comigo, aí eu voltei na quinta
série e consegui bolsa numa escola particular”. Em outro momento da entrevista, ele diz:
“Minha família é só eu e minha mãe. (...) Tudo que eu fizer, que eu disser que eu quero fazer,
ela me apoia, me dá muito suporte para isso”. Vale lembrar que a cartografia não nos
interessa somente aquilo que é comum, o que pode ser agrupado e definido como estrutural.
Então em meio à redundância do apoio familiar centrado na mãe, encontramos algumas
poucas variações, descritas a seguir. No caso de Bruno, a diferença se dá porque a principal
figura incentivadora em sua trajetória acadêmica é o pai, e não a mãe. O aluno diz: “o meu
pai sempre me incentivou a estudar, sempre deu toda força, todo um empurrão (...). Meu pai
ficava enchendo o saco, enchia o saco da minha irmã e o meu, pra ficar estudando. Acredito
que foi o principal da família...”. Ele conta ainda que foi o pai quem pagou cursos técnicos
para ele e a irmã, e depois pagou várias inscrições de vestibulares. A única divergência nesta
segmentação é o caso de Carlos, que parece ter tido pouco incentivo em casa para os estudos.
Ele diz: “meus pais nunca foram de cobrar essa questão de estudar (...). Pegar caderno,
olhar, essas coisas que muitos pais fazem, nunca fizeram não”. Eles moravam na zona rural,
e quando o filho chegou ao ensino médio, conta que enfrentou outro problema: “meu pai
queria que eu trabalhasse, e ajudasse ele”. Sua escola oferecia um reforço à tarde, como
preparação para o vestibular. “Eu fui convidado, os professores me convidaram, mas meus
pais não aceitaram. Tinha dias que eu ficava [na escola] até o final mesmo, mas contra a
vontade [do pai], quando chegava em casa tinha que escutar”. Outra situação em que fica
evidenciado que os pais não são as figuras de apoio para a vida acadêmica é quando ele conta:

Na faculdade, quando eu fui selecionado aqui, só duas pessoas sabiam. Eram dois
amigos meus. (...) Aí quando eu contei pros meus pais, eu já tinha feito matrícula aqui.
Aí meus pais viraram e falaram assim: ah, mas a gente não tem condições de te manter
numa faculdade. Aí eu peguei e falei com eles: não, eu não tô pedindo nada não. Eu
vou sair do meu serviço e lá eu me viro (Carlos).
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No estudo de Bello (2011), foi identificado que um dos fatores relacionados à
superação de dificuldades e resiliência entre os alunos cotistas é um forte apoio familiar aos
estudos. Este dado parece se confirmar na maioria das narrativas que compõem nossa
cartografia.
Em relação à escola pública, as opiniões não foram tão consensuais, até porque eles
relatam muitas diferenças de uma escola para outra. Mas de forma geral, parecem se desenhar
duas linhas, cujos sentidos apareceram com uma frequência considerável nas entrevistas. A
primeira é composta pelas narrativas dos alunos que estudaram em estabelecimentos mantidos
pelo governo federal, como os institutos federais de educação tecnológica, nas quais todos
percebem estas instituições como exceções entre as escolas públicas, pela qualidade elevada
do ensino oferecido. Aline avalia: “o CEFET eu gostei muito, muito mesmo, tanto em relação
ao ensino, como a qualidade dos professores, da instituição, assistência...”. Paulo corrobora
esta visão: “o CEFET tem uma estrutura, um investimento maior, melhor. (...) você tem
professores com uma carga acadêmica maior, um currículo maior”. Sofia, que também
estudou na mesma escola, fala sobre a instituição: “o CEFET é uma exceção, é uma escola
pública, assim os outros colégios técnicos, que são exceções. São muito bons, mas já tem uma
dificuldade maior de acesso, mas o ensino é bom”.
Uma segunda linha é formada pelos demais entrevistados, que estudaram em escolas
públicas estaduais, e se queixam sobretudo de não terem visto no ensino médio o conteúdo
exigido para o ensino superior. Patrícia explicita essa percepção da seguinte forma: “Eu
percebi que escola tinha essa defasagem toda realmente no decorrer da minha vida
acadêmica, quando eu fui vendo que eu fui estudar, peguei uma apostila do cursinho, olhei e
falei: Jesus! Eu nem sabia que existia isso. Eu nunca ouvi falar disso”. Andréia faz uma
afirmação semelhante: “Quando eu cheguei aqui e vi a diferença de embasamento que meus
colegas de escolas particulares tinham, é assustador às vezes”. Larissa engrossa o coro: “de
certa forma, tem muita matéria que a gente não vê... sim, tive aquele susto, as coisas são
muito diferentes”, seguida por mais uma aluna:

Não dá nem pra comparar, né? O ensino que a gente tem no colégio público com o do
particular. É tempo, questão de tempo, os professores não são tão dedicados por
terem, sei lá, um retorno financeiro, um retorno por parte dos alunos mesmo, dos
familiares dos alunos (Stéfani).

Em um número menor de casos – mas aqui não importa a quantidade, e sim o sentido
que podem evocar, me chamou a atenção o fato de muitos alunos optarem pela modalidade de
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ação afirmativa para ingresso na universidade pelo Sisu sem um conhecimento mais
aprofundado sobre as cotas, ou em alguns casos, até mesmo sem nenhum conhecimento. Ao
ser questionada sobre seu conhecimento prévio sobre a lei de cotas, Fernanda conta: “Eu não
tinha pesquisado nada” e Aline completa: “Eu não tinha muita informação não, né? Não sei
se tem a ver, se tem algum detalhe específico”. No mesmo sentido, temos outra fala:

Eu não conhecia praticamente nada, inclusive só fui conhecer depois de ter passado,
na época da inscrição... porque o que eu sabia era só o que deixava claro lá, escola
pública o tempo inteiro e salário. E a renda, que era claro, a minha não passava, isso
não tinha dúvida. E depois que eu fui ver, inclusive, porque tinha questão com a ...
dependendo da raça, né? Isso que eu não entendia muito bem (Andréia).

Carlos, quando perguntado sobre o que sabia sobre a lei de cotas, é categórico:
“Nada.”. Mas o caso mais evidente do desconhecimento da lei é o de Paulo. “Quando eu
entrei, eu não sabia nada. (...) Eu achei que era uma seleção do Sisu pra diferenciar, eu nem
sabia que era cota. Depois que eu fui descobrir que o Sisu tem cota racial e social”. O aluno,
que ingressou na universidade através de uma ação afirmativa, relata que desconhecia sua
existência. No momento da inscrição, achou que era um dado cadastral, somente para
levantamento estatístico. É interessante observar os níveis de informação tão baixos sobre o
conceito de ações afirmativas ou até mesmo sobre sua existência entre os entrevistados,
usuários das cotas, que mais adiante darão suas opiniões sobre estas medidas.
Percorremos assim, algumas redundâncias observadas, como nós que se repetem nas
linhas traçadas. Porém, não as tomamos como “a” realidade simplesmente porque aparecem
com certa frequência. São facetas do território, assim como também são as intensidades dos
fragmentos que seguiremos a partir deste ponto.

As linhas moleculares sobre o acesso

As ações afirmativas têm seu início atrelado às reivindicações do movimento negro,
como vimos no capítulo anterior. Mas no jogo de forças políticas, o combate à discriminação
racial foi em parte atenuado e lei aprovada incluiu também o discurso que pregava a
necessidade de critérios sociais para as cotas, como forma de combater as desigualdades no
país. Problematizações sobre os critérios para cotas sociais e raciais aparecem em grande
parte das narrativas dos alunos sobre as ações afirmativas, formando a primeira linha
molecular que consideramos em nosso território. Vejamos então as vivências e afetos que elas
ativam, a partir do que eles dizem sobre este tópico.
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Larissa se considera favorável a todos os tipos de cota, e afirma a necessidade de uma
discriminação positiva para os negros:

Tem muita gente que fala: Negro pegou minha vaga. Claro que não! Acho que a
sociedade hoje em dia tem uma... ainda hoje em dia, tá em construção essa forma de
preconceito tudo, e a gente não vê tantos negros assim não, na universidade. Hoje vê
mais, mas antes eram poucos. (...) Muita gente fala: ah, mas existe divisão, porque
você é negro, você tem um direito, porque você é branco, você tem outro direito. Mas
é, se não for assim, você não vai ter chance (Larissa).

Andréia também é favorável a todas modalidades de ações afirmativas, e argumenta
que após a democratização do acesso, a igualdade se estabelece, como pode ser notada pela
equivalência nos rendimentos acadêmicos de cotistas e não-cotistas:

Hoje eu tenho mais clareza dos quatro tipos que tem, as características de cada um pra
entrar por essa ação afirmativa, e eu continuo achando que é benéfico, porque eu vejo
hoje que não é incapacidade de um aluno passar por cota, porque eu e vários colegas
que passaram por ação afirmativa tem o rendimento igual ou melhor que o das pessoas
que não passaram. Aí hoje a gente recebe o mesmo tipo de ensino. Só que eu vejo,
pela minha nota, eu nunca passaria no ENEM pelo... pela ampla concorrência
(Andréia).

De modo geral, estas alunas se baseiam no argumento da justiça distributiva para
embasar sua opinião sobre as ações afirmativas, ao ressaltarem as desigualdades presentes e a
necessidade de se intervir sobre elas, em defesa de determinados grupos.
Patrícia acha incontestável a justificativa para o estabelecimento de cotas raciais, mas
traz uma problematização crescente, quanto ao uso fraudulento das mesmas:

Não só por ser usuária das cotas, mas eu concordo com todas, inclusive com a [cota]
pra negros e indígenas, apesar de não concordar com a forma que as pessoas estão
ingressando por essas cotas, né, que eu acho que é o mais controverso. Não tá
entrando negros por essas cotas. Não tem negro na minha sala, nem na sala dos meus
veteranos, nem na sala dos meus calouros. (...) E se dentro das cotas tem uma parte
que é reservada especialmente para negros, é porque realmente precisam mais, né? É
um histórico de marginalização, não tem como discutir, é fato (Patrícia).

Esta constatação da ausência de negros, principalmente na Medicina, é trazida também
por outra aluna do mesmo curso. Fernanda conta uma situação que aconteceu em sua sala: “A
gente tava lá falando, e não sei quem foi que surgiu com esse comentário: Gente, já reparou
que na nossa sala não tem negro? E tem cota! Existem cotas para negros”.
Ambas as alunas constatam a ausência de negros na universidade, mesmo com a
adoção de cotas raciais. Só que diferentemente de Patrícia, que parece fazer uma crítica com
certo distanciamento, quando diz, por exemplo: “tem muita gente usando indevidamente [as
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cotas para negros]. (...) Tem muito branco que se autodeclara [negro], não sei como, não sei
com que consciência a pessoa consegue fazer isso”, Fernanda evidencia um sentimento de
culpa, por ter utilizado uma cota com critérios raciais:

Eu sou a favor das cotas. (...) Agora tem a parte da raça... questão racial
também não sou contra. Só que assim, é coisa que eu vou ficar sem graça de
falar... porque tem a cota... a gente pode decla... eu tenho cota, eu tô até
gaguejando pra falar, mas enfim, eu usei cota racial (Fernanda).

Ela conta de outros colegas, que segundo ela eram muito brancos, e também
declararam ter usado cotas raciais. Ela parece associar estes comportamentos a ausência de
negros que observa, é ainda mais enfática sobre seu sentimento quando conclui: “Eu tô
deixando claro, eu usei cota racial e eu me declaro como parda. Eu tô errada. Eu tô aqui, eu
tô errada”.
Fernanda esclarece que é favorável a cotas raciais, mas para negros e indígenas. “Eu
usei cota para pardo, mas eu sou contra a parte que diz que pardo pode entrar, porque pra
mim todo mundo é pardo, inclusive nem tem uma definição... ah, eu podia usar, eu entendi
assim”. Segundo ela, o motivo que lhe levou a utilizar uma cota racial foi o medo de não ser
selecionada no Sisu: “eu usei num momento de desespero, sabe? Não justifica, mas foi por
conta disso”. Esta estratégia utilitarista da autodeclaração de raça também aparece na
narrativa de Sofia: “Quanto à cor, eu falei assim: a que der eu vou tentar. Se eu precisar
lançar mão do argumento de pardo, eu vou... não vou pensar se precisa, se não precisa”. A
identificação com um grupo étnico parece não estar muito presente nesses casos, em que a
autodeclaração é reduzida a um meio para atingir o objetivo final de ingressar na universidade
pública.
Sofia é favorável à lei de cotas, mas podemos perceber algumas contradições em seu
posicionamento, que varia em diferentes momentos.

Eu vejo que ela é fundamental, a lei das cotas, porque eu vejo ela mais como uma
medida paliativa pra situação educacional do país, do que uma medida a longo prazo,
pra ir cobrindo esse déficit que a educação pública deixa, porque realmente deixa. (...)
Quanto à cor, eu ainda não tenho uma posição firme. Eu não sei se do ponto de vista
de você classificar em branco, negro, pardo, indígena... a gente sabe do prejuízo
histórico que o negro tem em nossa sociedade, mas eu acho que falta demonstrar
números, sabe? Eu não tive contato com números que me provem que realmente tem
que ter essa... as cotas dedicadas à cor (Sofia).

Até aqui, ela diz que não está convencida da importância de critérios raciais para as
cotas, apesar de já ter lançado mão deles para ingressar. Ela cita os prejuízos históricos
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sofridos pelos negros, mas não está certa da necessidade de uma reparação histórica. Aí ela
continua:
Então eu acho que pra mim, atualmente, a minha opinião é que é mais importante
você pensar na renda e na procedência desse aluno do que na cor dele. Mas também
não falo: ah, não tinha que ter. Eu acho que tem importância sim, senão não existiria,
porque as cotas foram pautadas em estudos e comprovações científicas (Sofia).

Agora ela entra em contradição, e considera que já existem estudos e comprovações
científicas que teriam pautado a concepção das ações afirmativas.

Pra mim é muito tranquilo, eu não me incomodo de me falar como parda, ou como
branca. Apesar de eu ter a pele clara, acho que pra mim é fraco esse argumento. Eu me
identifico como parda sim, meu cabelo não é claro, meu cabelo não é bom, eu tenho
que fazer tratamento para que ele fique liso... então eu acho que a cor da pele não é a
única característica que compõe a identificação como um pardo, né? Eu me identifico
como parda, e é isso, não sei... (Sofia).

A identificação racial para ela é flexível, ela pode ser branca, pode ser parda, de
acordo com o que for mais conveniente em cada situação. Ora julga que as cotas não têm
embasamento, ora diz que elas têm respaldo científico. A ação afirmativa é tomada como
ferramenta com um propósito determinado, para atingir um lugar almejado, em um processo
de subjetivação característico do migrante.
Estas características ganham um contorno mais forte na situação descrita a seguir,
durante a entrevista de Aline. O trecho destacado começa com a aluna explicando sobre a
modalidade de ação afirmativa que usou.

Aline: Eu fui pela renda, pela questão da renda e pela cor....
Como a aluna tem a pela muito clara, os cabelos loiros e os olhos verdes, eu perguntei:
Túlio: E sua declaração de raça é qual?
Aline: Negra, de negra.
Ela fica sem graça, e olha para baixo. Eu também fico desconsertado, diante da
resposta dela e da constatação óbvia que ela não se identifica com a raça declarada. Eu
só consigo perguntar:
Túlio: Então como você escolheu? Como foi para você este processo?
Aline: Foi pela nota.
Buscando entender melhor o uso do critério racial por ela, pergunto:
Túlio: Qual a sua identificação com a raça que você declarou?
Aline: Pela parte do meu pai, da família do meu pai.
Túlio: E como é essa identificação? Eles são negros?
Aline: É...
Túlio: E você acha que isso teve alguma influência na sua vida familiar?
Aline: Entendi. Até que não. Mas eu entendi por esse lado. Mas não...
Túlio: O seu pai é negro?
Aline: É.
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Diante da situação, confesso que fiquei muito desconfortável e não me lembrei de
perguntar a ela sua opinião sobre a lei de cotas em geral. O conceito de raça não é biológico, e
sim construído socialmente. Por isso a identificação com determinado grupo étnico-racial não
é construída somente a partir do tom de pele, mas composta por vários fatores que fazem que
a pessoa se autodeclare de determinada raça. Neste caso, a aluna não parece ter qualquer
vivência de pertencimento à raça autodeclarada, até mesmo pela forma como responde,
dizendo que sua autodeclaração é “de negra”. Em nenhum momento ela diz que “é” negra,
até porque não apresenta nenhuma característica em seu fenótipo que pudesse justifica-la.
Fazendo um uso antiético das ações afirmativas, ela faz referência à ancestralidade para se
incluir numa cota racial, mas sem ter características que lhe associem a grupo lesado
historicamente em seus direitos. Usos fraudulentos como este talvez estejam relacionados à
ausência de negros no interior das salas de aula percebida por vários alunos, apesar da
vigência de cotas raciais para estes grupos.
As falas dos alunos trazidas para a composição deste território de pesquisa até aqui
tendiam a favor das cotas raciais, com alguns titubeios. Se pudéssemos imaginar um espectro
de opiniões os critérios raciais, caminhando no sentido oposto teríamos o caso de Paulo e por
fim, o de Carlos, que foi o único totalmente contra essas modalidades das ações afirmativas.
O caso de Paulo é interessante. Como apresentamos anteriormente neste capítulo, sua
fala primeiro chamou a atenção pelo nível de desconhecimento das cotas. Ele explicou que ao
fazer a inscrição para o Sisu, não sabia que ações afirmativas AF 1A, 1B, 2A e 2B eram
modalidades de cotas. Então, quando perguntando o que pensa a respeito da lei, ele explana:

Qual o motivo da cota? O motivo da cota é você selecionar pessoas dentro de um
determinado grupo para que eles tenham uma oportunidade de ensino, devido a uma
condição que eles se inserem que não permitiria que isso acontecesse se não tivesse
essa cota. Então, pra mim, tudo que o que encaixa dentro desse grupo, eu sou a favor
de ter cota, de ter umas vagas destinadas a eles, porque eles não tiveram a mesma
oportunidade na vida que alguém rico e tal... então eu acho que alguém mais pobre,
que tem uma renda baixa... não sei, teria que ter um estudo pra ver isso. Mas eu
acredito que não, provavelmente não teria um ensino acadêmico tão bom igual uma
pessoa mais rica, ou não teria tido estímulo social ou familiar para estudar mais e
adquirir conhecimento para entrar. Então eu acho que as pessoas com renda baixa
estariam inseridas nessa cota. Indígenas talvez também, porque estão... moram... não
sei como é a vida de um indígena, mas é o que eu acredito, é mais difícil o acesso
deles, é complicado. Agora a cota racial eu não sei se isso é um grupo que... Porque a
pessoa é negra ela vai ter menos capacidade? Isso pra mim não faz sentido. Eu acho
que uma grande quantidade de argumentos que tem quando eu vejo essa discussão é
que hoje em dia nas escolas a maioria dos alunos são brancos, a minoria é negra. Mas
eu acho que isso não é refletido porque a pessoa é negra, é refletido porque a maioria
das pessoas de baixa renda são negras. Isso é o problema, isso é outro problema. O
problema da cota devia ser por incapacidade ou desprivilegio (sic)... porque eu acho
que ser negro não é desprivilegio (sic) de conhecimento acadêmico. Acho que ter uma
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renda baixa que é o desprivilegio (sic). Aí eu sou meio contra as cotas raciais, eu sou
mais a favor de cotas sociais (Paulo).

Depois de ouvir sua opinião, tivemos o seguinte diálogo:

Túlio: Mas a que você entrou, é uma cota racial...
Paulo: É, acabou que foi. Verdade... verdade...
Túlio: E qual sua opinião de ter usado esta cota?
Paulo: Eu acabei usando sem querer. Mas se eu pudesse voltar, eu tentaria usar só a
social, tentando não colocar a racial.

Com tamanho desconhecimento sobre as ações afirmativas, até mesmo na hora da
inscrição no sistema de seleção para as universidades federais, o aluno utiliza uma cota racial,
que depois afirma ser contrário. Apesar de reconhecer que nunca havia pesquisado nada sobre
as cotas, ele evoca a necessidade de um estudo que comprove a desigualdade de condições no
processo educativo de ricos e pobres, para justificar as ações afirmativas. Porém, em seguida
ele próprio considera que existem fatores de desigualdade que influenciam na educação de
diferentes classes sociais. Ele percebe a correlação direta entre raça e pobreza, dizendo que
maioria dos pobres são negros, mas acha que as ações afirmativas devem incidir na categoria
social e não racial. Ao fazer referência à capacidade individual, ele recorre ao mito da
democracia racial para justificar que todos teriam as mesmas condições, independente da raça.
Com um argumento semelhante ao de Paulo, o da igualdade formal, Carlos manifestase contrário às cotas raciais:

Eu acho bacana [a lei]. Mas em questão de raça, eu não concordo muito não. Eu acho
que tem que ter igualdade nisso aí. Até tem uma teoria que fala que é por causa dos
antepassados, não sei o que... Mas acho que hoje, na situação que a gente tá, eu acho
que todo mundo tem condições de concorrer por igual, por questão de escolaridade e
de renda também (Carlos).

Ele faz referência ao argumento de reparação histórica, mas não acha que as
desigualdades do passado são justificáveis no presente, quando todos teriam as mesmas
condições de concorrer por uma vaga nas universidades federais. A argumentação que esses
dois alunos utilizaram pôde ser vista anteriormente neste texto, quando apresentamos o estudo
de Camino et al (2014), no qual foram descritas quatro categorias de argumentos contrários às
cotas raciais.
A experiência de Bruno se diferencia das narrativas de todos os demais entrevistados,
mesmo daqueles que ingressaram utilizando cotas com critérios raciais. Temos, com a sua
narrativa, a composição de uma linha de fuga, que seguiremos agora.
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As cotas como cordas curtas para os negros
É como se desse uma corda pra mim do... tipo assim, eu tô no chão. Eu vou te dar um
exemplo. É como se desse uma corda pra mim, lá de cima, mas só que tá no segundo
ou terceiro andar. Entendeu o exemplo, mais ou menos? É muito distante da
realidade... (Bruno)

O trecho acima é a conclusão de Bruno sobre as ações afirmativas para ampliação do
acesso à universidade. Ele é o único aluno autodeclarado negro na pesquisa que apresenta
características desse grupo racial em seu fenótipo. Esta condição faz com que sua fala traga
elementos diferentes das vivências de todos os outros alunos, independente de terem utilizado
cotas raciais ou não.
Na sua concepção, “como tudo no Brasil, a teoria é muito boa, mas a prática não”.
Ele avalia que o sistema de cotas vigentes não está funcionando, a partir de uma observação
pragmática da discrepância entre o percentual de negros na sociedade e a proporção desse
grupo que está ingressando na universidade. O motivo, segundo ele, é que:

até se chegar numa universidade, há coisas para trás, há o estudo do ensino básico que
não é bem olhado (...) eu acho que deveria começar a melhorar de trás, nos estudos, na
educação básica, no ensino médio, dando oportunidade de crescimento desde lá (...) e
ainda assim precisaria de cota, aí a cota seria efetiva (Bruno).

Ele se percebe como uma exceção:

Igual eu falo, eu só consegui ter, entrar nas cotas, me formar, essas coisas, porque meu
pai teve condição de pagar o cursinho meu... mas se não tivesse isso, que em geral não
é a realidade para todos os negros, é pra minoria, então pra que adianta? (Bruno).

Esta preocupação que ele apresenta, quanto à eficácia das cotas, é condizente com a
crítica apresenta anteriormente por Vieira (2015) sobre a Lei de Cotas vigente, que submeteu
os critérios raciais aos sociais. Assim como Bruno questiona, existe o risco de que negros
pobres continuem marginalizados, por não terem condições anteriores que lhes garantam a
chegada ao momento de ingresso na universidade.
Para ele, as cotas não podem ser entendidas como um atalho para solucionar um
problema muito grande, um “abismo” de diferenças de oportunidades que separa os negros na
sociedade. Ele traz à tona então elementos de suas vivências a partir do seu pertencimento
étnico-racial que põe por terra o mito da democracia racial.
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Quando eu falo da polícia, as pessoas pensam assim: Nossa, mas como assim, Bruno?
Falando assim, de perseguições. O negro hoje ele, sei lá, de 15, 17 anos, já é mal visto
pela sociedade. Não dá esse tipo de oportunidade de crescimento, de cultura, de arte,
lazer, entendeu? (...) Eu quando tinha 17, 18 anos, eu tinha que chegar mais cedo, mas
não por causa dos ladrões, isso também, mas por causa da polícia que podia me
confundir com um... já tem este estereótipo. Então vem cortando de cedo, e também
famílias pobres, de negros, que não tem oportunidade. São muitos que não têm
oportunidade, que tem começar a trabalhar cedo pra cuidar dos parentes, essas coisas.
Enfim, há vários motivos para que se chegue nesse resultado, dessa discrepância. Não
é só: ah, vou abrir um... uma porcentagem a mais e isso resolve tudo. Não resolve
tudo. Eles estão eliminando é a... o produto, não mexendo na base. (...) Negro não
estar na universidade é só um resultado de problemas maiores, lá de trás (Bruno).

Seguindo os afetos de sua narrativa, nos deparamos com as vivências de discriminação
após ter ingressado no ensino superior:

Na universidade, em geral, é um preconceito velado. Não é tão escancarado, porque
eles sabem que estão errados. (...) É um olhar, que quando você tem alguma coisa,
tipo laboratório, ‘Ah, ele tá no laboratório?’, ‘Ele faz isso?’. Coisas meio que...
comentários também de cunho preconceituoso: ‘ah, aquele neguinho não sei o que’,
‘negro ladrão’, não falando de você em si, mas falando do exterior, das pessoas de
fora (Bruno).

Seu relato corrobora os dados encontrados por Meira (2013), sobre a persistência de
práticas e discursos de racismo que perpassam as várias esferas da vida dos negros.
As ações afirmativas não têm a capacidade de acabar sozinhas com a discriminação,
mas contribuem de diferentes formas para acelerar a conquista de maior igualdade. A fala de
Fernanda vai neste sentido: “Pra mim a cota ela não vai acabar com o preconceito, que a
gente sabe que existe, mas o fato de você ver essas pessoas no ambiente já muda”. Ela nos
remete ao argumento da diversidade, que diz que a convivência com as diferenças
proporcionada pelas ações afirmativas podem ajudar a combater preconceitos e contribuir
para uma identidade positiva de grupos marcados pela inferiorização.
Perguntado sobre seu pertencimento, sobre o quanto se sente inserido na universidade,
ele conclui:

Às vezes muito pouco. Quando eu vejo um grupo que tá conversando, ou de matérias,
ou de... nesse ar de universidade, que o povo viaja, tem vários projetos, tem
condições, eu me sinto telespectador disso tudo. Eu tentando chegar numa coisa que
na verdade não tenho ferramentas para alcançar. E mais uma vez eu falo da corda, e
dos negros lá no chão (Bruno).

O ingresso de Bruno no ensino superior constitui uma linha de desterritorialização no
histórico elitista das universidades. Suas vivências como universitário negro rompem padrões
comumente observados neste ambiente, e ao constituir situações inusitadas, permitem a
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criação de linhas de fuga, transformando a universidade a partir do seu interior, com a
chegada de um novo público, antes alijado do direito aos níveis mais altos de escolarização.
Sua permanência na universidade é como a do nômade que habita um território liso e
faz dele sua casa momentânea. Ele habita a universidade, mas sem parecer se fixar a ela, sem
se sentir enraizado. Diante dos desafios para se manter, Bruno inventa o nomadismo como
resposta e percorre traçados fluidos em meios às estrias de um espaço estatal que muitas vezes
lhe exclui.

As linhas moleculares sobre a permanência

A segunda linha molecular que compomos neste território é com as narrativas sobre a
permanência na universidade. Procuramos identificar nos processos subjetivos de
pertencimento dos alunos à universidade quais fatores interferem, quais adaptações foram
utilizadas e quais afetos produzidos no período subsequente ao acesso no ensino superior
através das ações afirmativas.
Para Larissa, Stéfani, Talita e Andréia, a permanência na universidade está sendo
marcada por um sentimento de tranquilidade. No caso da primeira, um fator relevante para
isso são as relações de amizade que ela estabeleceu desde o início, e se tornaram um forte
fator de apoio.

Por eu morar nessa casa que eu não me sentia sozinha, eu sempre tinha companhia, a
gente conversava, sempre fazia alguma coisa, eu não me sentia só no mundo. Igual
tem gente que chega e quer morar em quitinete sozinho. Eu acho a pior coisa, porque
você tá num lugar diferente, sem sua família, tá se adaptando ainda (Larissa).

O apoio das colegas também tornou a sua adaptação na cidade mais fácil, segundo ela.
“Eu meio que conheci Divinópolis junto com elas. Eu não sabia pegar um ônibus pra ir no
centro, nunca tinha vindo aqui. Então acabou uma ajudando a outra”. O outro fator que ela
cita para sua boa adaptação é o fato de considerar a cidade tranquila, com um custo de vida
que não é tão elevado, graças à divisão das despesas na república e a proximidade entre sua
casa e a universidade, que evita gastos com transporte. “Se fosse uma cidade maior, teria
muito mais gastos. (...) Eu acho uma cidade tranquila, relativamente”. Já para Stéfani, a
adaptação à ao ensino superior foi tranquila por ela ter se acostumado rápido ao ritmo dos
estudos. Sua qualidade de vida é avaliada por ela como muito boa: “Nunca passei por
nenhuma dificuldade financeira, nem nenhuma dificuldade emocional”. Ela considera
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também que não há nenhum obstáculo para sua permanência na universidade, por ter acesso a
todas as atividades como “qualquer outro estudante”. O único fator que ela gostaria de
registrar em sua fala é a dificuldade maior que os cotistas teriam com idiomas. Segundo ela, a
falta de conhecimento de outra língua faz diferença no ambiente acadêmico. Para Talita, a
terceira aluna deste grupo cuja permanência na universidade é vivida como tranquila, alguns
fatores colaboram para isto, como uma monitoria que está dando este semestre e que lhe dá
um auxílio financeiro com a bolsa e lhe ajuda a desenvolver sua comunicação, um aspecto
que ela considera que tinha dificuldades por ser tímida. O único fator para ela que dificulta
uma inserção maior nas atividades acadêmicas é o fato de se locomover a pé e morar um
pouco distante da universidade. Na experiência de Andréia, sua adaptação se deu com
tranquilidade graças a dois aspectos: primeiro, por gostar de estudar e com isso, conseguir
corresponder às exigências do curso, e segundo, por receber um auxílio financeiro do
Programa Bolsa Permanência. Isso fica evidenciado em sua fala:

O fato de eu receber [Bolsa Permanência], e poder pagar minhas... eu poder pagar
aluguel, conta, eu conseguir ajudar, já é uma coisa que tranquilizou bastante, e isso
influencia bastante, é uma coisa que eu importo muito, então que me ajuda, até
psicologicamente, pra não ter que ficar preocupando com isso e poder me dedicar
(Andréia).

Em todas estas falas, podemos notar que a ausência de dificuldades financeiras, seja
pela condição anterior da família ou por sua amenização com o recebimento de bolsas e
auxílios pelos estudantes, é um fator que contribui para uma vivência mais tranquila do
cotidiano universitário.
Ao falarem sobre sua permanência na universidade, é possível notar mais
especificamente entre os alunos do curso de Medicina vivências muito semelhantes,
relacionadas à carga de atividades e a falta de tempo. Fernanda conta que sempre há
atividades a serem feitas, mas que ela não consegue cumprir. O efeito disso pode ser notado
quando ela diz: “Eu sinto que eu sou uma pessoa que nasci pra ter esse estresse pro resto da
minha vida”. Aline também se queixa do excesso de cobranças e da falta de tempo: “Não sei
se é pelo curso, do jeito que é, mas assim, a gente é muito cobrado, muito, e acaba que não
tem muito tempo, não faz muita coisa. (...) Tá bem ruim, assim. Descansa pouco, né? Dorme
pouco. É bem corrido”. O tempo demandado pelo curso também aparece nesta queixa:

O que eu acho mais difícil é o tempo disponível. Você tem que ficar muito tempo aqui
na faculdade, você tem que fazer monitoria, participar de liga, você tem que fazer um
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monte de coisa, além do curso, isso gasta muito tempo. Eu acho que isso é um pouco
estressante, aumenta a carga, sabe? (Paulo).

Aumentando este coro, temos a fala de outra aluna:

Do ponto de vista, sei lá, psicológico, acho que é ruim minha qualidade de vida,
porque a pressão é muito grande. É muita prova, trabalho, falta de tempo. A gente
consegue dedicar pouco tempo a outras atividades que não a faculdade. E a faculdade
às vezes enlouquece a gente, é cobrança de todos os lados (Sofia).

Num sentido oposto ao apontado pelas alunas cuja permanência é experimentada
como tranquila, vemos que nas narrativas de Bruno e Carlos, alunos de Bioquímica, o
destaque para os entraves para a permanência são as dificuldades provocadas pela falta de
base de conteúdos para acompanhar as turmas e as questões de ordem financeira. Em relação
ao primeiro aspecto, Bruno conta: “Tive dificuldade mesmo em [química] orgânica, não tive
nenhuma base. Cálculo... matemática, foi pior ainda. Foi difícil assim pra correr atrás do
prejuízo, sabe?”. Carlos descreve uma vivência parecida: “Eu tive muita dificuldade nisso aí,
em conseguir me equivalar (sic) aos outros alunos. Uma outra grande dificuldade que eu tive,
aí eu senti a falta de um ensino médio mais bem feito”. Ele conta que conseguiu ser aprovado
em todas as disciplinas, mas com muita dificuldade: “Foram noites e noites viradas, viradas
mesmo. Eu cheguei a virar noite aqui na faculdade. Eu vim pra cá oito horas da noite e no
dia seguinte tava estudando. Amanheceu, só deu tempo de tirar um cochilo no banco e ir
fazer a prova”. O segundo obstáculo para a permanência destes estudantes é formado pela
condição financeira.
Perguntado sobre sua qualidade de vida, Bruno avalia da seguinte forma:

É péssima. Me virando com o que dá. Comida graças a Deus tô tendo. Tem os dias
que não tem, aí come miojo, entendeu? Nem sempre posso almoçar no RU
[restaurante universitário], no tempo de vacas magras. É ir sobrevivendo. (...) Se
alguém me falasse há tempos atrás que alguém sobreviveria nesses moldes, com tão
pouco dinheiro, ou às vezes com nenhum, eu falava assim: ‘não, não tem jeito’, mas
eu tô aqui (Bruno).

Sua permanência fica ameaçada pela falta de recursos financeiros, como ele expõe a
seguir:

Eu esperava que ia ter uma bolsa, assim, assistência. Não teve. Inclusive a gente
cogitou várias vezes, meu pai principalmente, de me tirar daqui, entendeu? Então por
isso que eu falo mais uma vez: se foi difícil chegar e entrar pelas cotas, é mais difícil
ainda ficar, permanecer, porque é sem condições nenhuma (Bruno).
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Carlos, ao falar da sua qualidade de vida, também avalia a interferência da sua
situação financeira:

A dificuldade maior é essa. (...) Isso porque, como eu falei no início, aqui na
faculdade eu não dependo dos meus pais. Igual meu pai falou desde o início, ele não
tem condições de me bancar aqui. Então eles me mandam por mês cem reais, e como
eu falei, só meu aluguel, a minha parte, é 300 reais. Fora internet, energia, água,
alimentação (Carlos).

Ele explica como faz para se manter na cidade, para estudar:

Eu, no meu caso, preciso fazer freelancer, né? Trabalhar dia de sexta e sábado. Faz
freelancer no fim de semana, quinta, sexta e sábado, como uma forma de ajudar o
curso, o custo. O que me ajuda na permanência, maior, é a questão da bolsa, a bolsa da
faculdade. (...) Muita gente fala: ah, é pouco! Mas é um pouco que se você consegue
agregar, você consegue se manter (Carlos).

Ambos relatam que tentaram superar esta situação trabalhando, mas percebem que isto
afeta seu rendimento no curso e ameaça sua permanência pelo aspecto acadêmico.

Eu já trabalhei no início do curso, entendeu? Só que foi inviável, porque era muito
pesado, juntando a matéria e o trabalho. Acredito que até prejudicou algumas
matérias. E muita gente trabalha e faz menos... faz poucas matérias, e com isso atrasa
o curso. É tipo assim, é muito difícil, muito difícil mesmo. Não tem muita coisa pra
falar não, é quase impossível. O rendimento fica pouco, se você não come também
fica pouco. Você preocupa com outras coisas que não é seu objetivo aqui (Bruno).

Carlos também conta sobre a interferência do trabalho no seu desempenho acadêmico:

Foi o que eu falei desde o início, a gente trabalha só sexta e sábado, final do período.
Só que um dia que você poderia estar usando pra descansar, não vou falar só estudar
diretamente. Você poderia descansar, espairecer um pouco a cabeça, sair daquela zona
de estudo, de faculdade... não, você tá ali trabalhando. (...) Então isso acaba que
atrapalha bastante. Ah, vamos supor que eu poderia estar usando não pra sair, mas pra
estar estudando. Mesma coisa, eu tenho prova na segunda-feira, tenho que estudar um
capítulo, dois capítulos do livro... Às vezes você não consegue estudar isso só no
domingo. Então você poderia estar usando o sábado, a sexta à noite, pra poder dar
uma complementada nisso, mas não, porque você tem na cabeça que você precisa se
manter aqui, entendeu? Chega no fim do mês e as contas estão lá (Carlos).

A preocupação em ter as condições materiais necessárias para a permanência
garantidas é um fator apontado como forte obstáculo para que os alunos consigam se
concentrar nos estudos e assim, ter uma permanência bem-sucedida na universidade.
Por fim, outra linha flexível que desenhamos na composição deste território é feita a
partir da costura entre a forma de acesso ao ensino superior e seus possíveis desdobramentos
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que ressoem nas relações interpessoais de alunos e professores em suas vivências na
universidade. Durante as entrevistas, perguntei diretamente aos alunos se na sua percepção, o
fato de terem ingressado por ações afirmativas interferia em suas relações com colegas e
professores na instituição. Talvez não seja coincidência o fato de que as quatro alunas que
afirmaram ter uma permanência tranquila, sem maiores empecilhos, terem respondido que não
percebem nenhum tipo de diferenciação de tratamento a partir da forma de ingresso. Além
delas, Paulo também disse que não há nenhuma forma de diferença e que “ninguém nunca
nem citou isso enquanto eu tava aqui dentro”. Este é o aluno que afirmou ter entrado pelas
cotas sem saber que elas existiam, e ter declarado ser contra as cotas raciais, apesar de ter
usado esta modalidade. Essas incoerências me fazem pensar se elas não influenciam sua
percepção. Como perceber que as ações afirmativas estariam relacionadas a um tipo de
tratamento se sua existência e significado eram ignorados por ele? Outra resposta negativa em
relação a diferenças de tratamento de acordo com a forma de ingresso foi dada por Aline, a
aluna de pele, cabelos e olhos claros, que se autodeclara negra. Alguém que não apresenta
características físicas ou socioculturais de determinado grupo étnico minoritário seria capaz
de experimentar preconceito apenas por causa da autodeclaração? Estes são questionamentos
que essas vivências dos alunos me despertaram.
Também tivemos respostas afirmativas, relacionadas a aspectos variados. Patrícia
afirma que para ela, existe muita forma de diferenciação:

Eu vejo que na Medicina, por exemplo, que é muito concorrido, acaba se
exacerbando. Eu vejo que tem diferença até se você entra de segunda chamada, se
você entra de presencial. Lógico que isso ao longo do curso é diluído, mas num
primeiro momento, tem sim. ‘Ah, você é aquela que entrou de presencial! Ah, você é
aquela que passou de..., Ah, você é cotista’. Tanto é que, assim, eu não deixo evidente,
se alguém me perguntar eu não vou negar. Mas eu não faço questão de ficar falando
que entrei por cota de renda e escola pública. (...) Acho que as pessoas te veem, igual
eu te falei, como favorecido, apesar de eu achar que é só pra nivelar e possibilitar a
competição (Patrícia).

Apesar de não ser aluno desse curso, Bruno também acredita que na Medicina a forma
de ingresso interfira mais nas relações: “Acredito que nos outros cursos mais concorridos,
bem mais concorridos, Medicina, Direito, por aí, eles sentem mais isso”. Ele diz que no seu
curso isso é menos evidente, mas também existe: “Ah, você entrou por cota? Como se
desvalorizasse porque você entrou... você usou alguma coisa que é seu direito, entendeu?”.
Em outro momento, ele traz um afeto singular, da vivência de racismo: “E ainda tem o
preconceito da sociedade em geral. Você pensa que não sofre, mas você sofre sim”. Quanto
ao aspecto apontado por estes dois alunos de que estas situações de diferenças nas relações
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interpessoais atreladas às formas de ingresso acontecem mais no ingresso do curso e depois se
atenuam, Sofia também concorda:

Na minha sala, ninguém já lembra mais: ah, fulano entrou com cota. No primeiro
período sim. Eu acho que calouro é muito... você tá vindo de um universo de cursinho,
que quanto maior seu desempenho, melhor. É como se fosse uma aferição de
inteligência mesmo. Então no primeiro período os alunos questionam muito: ah,
fulano passou com cota, fulano ficou em excedente (Sofia).

Já na fala de Fernanda, a capacidade intelectual aparece como um fator de maior
interferência nas relações pessoais do que as cotas. “Eu acho que na minha sala é mais pela
capacidade intelectual... isso define mesmo quem é você. (...) Mas acho que por questão de
cotas não”. Na narrativa de Carlos, é a forma de ingresso e não as ações afirmativas que
ressoa nas relações interpessoais:

Teve um aluno que fez uma brincadeira, um comentário sem graça, comigo e outros
amigos meus, dizendo que eles que eram de chamada regular tinham poder intelectual
maior do que nós que estávamos de chamada presencial, que nós da chamada
presencial entramos na faculdade por sorte, entendeu? E eles entraram por mérito,
porque eles eram de chamada regular, quer dizer, de cara eles já estavam selecionados
e nós entramos por causa da desistência de algum deles (Carlos).

Uma permanência esburacada

Na narrativa de Patrícia encontramos diferentes fatores, adaptações e afetos que
compõem uma permanência singular, tomada aqui como partícula multiplicadora de sentidos.
Em alguns momentos, sua fala se aproxima das linhas moleculares construídas com os demais
entrevistados, mas em outros nos leva para fluxos diferentes... ora migrante que busca chegar
a um lugar definido no ambiente acadêmico, ora máquina de guerra que se revolta contra o
que está posto pelo aparelho de Estado. Acompanharemos agora partes de suas vivências na
UFSJ.
A aluna conta que estudou em uma escola pública muito ruim, e com isso, não achava
que teria chances de cursar Medicina. Tentou na UFMG, sem sucesso. Conseguiu então uma
bolsa integral do PROUNI para Enfermagem na PUC, e concluiu o curso com ótimo
desempenho. Ao formar-se, ingressou em seguida em um mestrado na UFMG. Ao final deste
período, conta que teve a oportunidade de ingressar no doutorado e prosseguir a trajetória
acadêmica, mas não quis dar sequência neste sentido, porque queria fazer Medicina. Chegou a
ser professora substituta durante um semestre no curso de Enfermagem da UFSJ. Mas depois
ficou durante alguns meses sem atividade remunerada, se dedicando à preparação para o
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ENEM, e conseguiu ingressar. Na entrevista, ela diz que estava se mantendo em Divinópolis
até então com o dinheiro que guardou durante o semestre que deu aula, mas sua condição
financeira é motivo de preocupação: “Eu ainda não procurei a Assistência Estudantil da
universidade e recebi uma péssima notícia que não vai ter mais Bolsa Permanência. Aí eu
fiquei meio desesperada”. Ela conta que cogitou então trabalhar para se manter na
universidade, mas devido à carga horária do curso, fica impossível trabalhar: “Até tentei dar
aula, mas não dá pra compatibilizar os horários. Eu ia dar aula na UEMG, mas não deu pra
pegar porque não tem como compatibilizar. Então não é nem que eu não quero trabalhar, é
que não tem jeito. Que horas eu vou trabalhar?”. A incompatibilidade entre o trabalho e a
graduação também foi apontada como ameaça à permanência por outros alunos, como Bruno
e Carlos, em falas anteriores.
Além de preocupações financeiras e familiares (a avó, por quem foi criada, está com
câncer), ela diz que o período subsequente ao ingresso no curso está muito difícil: “Eu estou
com uma dificuldade de adaptação... ao curso, à sala, a Divinópolis.”.
Por já ter uma graduação na área de saúde, ela foi dispensada de algumas disciplinas
da grade curricular de Medicina e foi alocada com a turma do terceiro período do curso, num
processo que ela diz ter sido cheio de transtornos. O fato de ter entrado direto no terceiro
período, parece ter sido um complicador para ela: “Eu sinto que eu estou chegando agora, só
que eu cheguei com o negócio andando já, e assim, fiquei bem perdida”. Segundo ela, isso
fez com que perdesse vários editais para participar de ligas acadêmicas, projetos de pesquisa e
de iniciação científica.
Outro fator que interfere em sua permanência diz respeito a características da sua
turma, que ela explica: “Na minha sala é um ambiente muito peculiar, neste ponto também,
porque é uma sala que recebeu um monte de gente, acho que foi o único processo que teve
aqui nesse formato, teve um processo de transferência interna, de outros cursos, para
Medicina”. O ingresso de alunos de outros cursos da instituição por transferência interna
parece ter causado muitos conflitos para esta turma, conforme ela relata:

Os alunos que entraram chegaram a verbalizar que os que foram de transferência
interna que eles não mereciam estar ali porque eles não estudaram tanto quanto eles
para o vestibular. Então assim, aí sempre fica nessa, os alunos de transferência
tentando se reafirmar, se autoafirmar o tempo todo: a gente é bom sim, a gente merece
estar aqui sim. E os outros alunos tentando se destacar também, tentando acompanhar,
e eu lá no meio, não entendendo nada do que está acontecendo, tentando mudar coisas
que não tem nada a ver, tentando mudar forma de avaliação (Patrícia).
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Enquanto os colegas estão lutando principalmente para se autoafirmar a partir das
notas, ela fica indignada com certos aspectos estabelecidos no curso:

Tem várias coisas que eu não concordo realmente, que tem que ser melhoradas,
repensadas. Não muito em relação ao currículo, mas assim, como fui professora
também, eu tenho uma visão bem diferente de todos do curso, mesmo de quem já fez
outra graduação. Essa trajetória minha me dá possibilidade de conseguir analisar as
coisas de uma forma e eu fico muito revoltada com várias coisas, sabe? (Patrícia).

Este ponto de vista diferenciado parece fazer com que ela se sinta sozinha: “Eu não
tenho muito com quem comentar (...), porque ninguém me entende na magnitude da
ocorrência”.
Seu maior incômodo é em relação às avaliações:

Eu tenho tido muitos problemas com a forma de avaliação. (...) Eu me sinto
desrespeitada enquanto aluna, e até como ser pensante mesmo. Porque não estão
avaliando nada, sabe? Eu sinto que o propósito não é medir se eu tenho condições de
adquirir algum conhecimento, alguma habilidade ou não. A ideia é fazer eu me ferrar
mesmo, né? Desculpa o termo, mas é isso que eu sinto (Patrícia).

Diante desse cenário, ela faz a seguinte avaliação: “Eu não tô sentindo que eu tô num
ambiente propício de aprendizagem. Eu tô num ambiente que eu vou ter que me adaptar pra
sobreviver”. A adaptação, segundo ela, se daria da seguinte forma: “você começa a estudar
diferente. Ah, isso não vai cair mesmo, eu preciso dessa nota. Você começa decorar, vai
pegando um pouquinho assim: ah, o professor costuma fazer a prova desse jeito. Aí você
direciona para tirar nota na prova”. Segundo ela, com isso, a formação do aluno fica
prejudicada e depois de formar, a nota não importa, e sim o conhecimento. À primeira vista,
este movimento dela de adaptação, de tentar se ajustar às regras implícitas que ela percebe no
território acadêmico, poderia visto como um desejo de pertencimento ao modelo estatal. Mas
ao invés de investir nesta direção, ela parece querer recuar: “Isso tá me fazendo cada vez mais
querer me afastar. Eu fico pensando até que ponto eu vou conseguir levar isso de forma
funcional”. Assim, a tentativa de ser parte do aparelho de Estado não é vivido por ela de
forma tranquila:
Tá me sufocando, entendeu? Inclusive eu vejo que tá prejudicando minha saúde já”.
(...) “Isso tá me criando um estresse tão grande, que às vezes eu não consigo me
comportar da forma como eu deveria, até pelo ambiente, sabe? Eu acho que meu
comportamento tá ficando meio, como que eu posso dizer... inadequado em algumas
situações. Porque eu já sou estressada, aí qualquer sobrecarga, qualquer carga a mais
de estresse, eu começo a não controlar muito bem assim as minhas reações, né? Então
às vezes tô tendo reações desproporcionais, ou às vezes fico apática demais com essas
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coisas que eu deveria me importar um pouco mais. E eu fico com medo disso me criar
um transtorno aqui dentro, sabe? (Patrícia).

Ela começa então a questionar: “Gente, mas como é que eu faço? Será que o problema
tá comigo? Eu já cheguei a pensar: então às vezes você não é realmente tão boa quanto você
pensou, ou você não é boa aluna, não é pra você ter essa nota. Mas aí eu vejo, aí eu volto
atrás e falo: não, não é comigo o problema”. Ao conseguir definir o problema como algo
externo a ela, seu posicionamento vai ganhando outro contorno, com reclamações e
enfrentamentos, que a fazem dizer sobre sua vivência acadêmica: “Aí cria um ambiente hostil,
porque parece que eu tô num lugar de confronto, entendeu?”.
Entendi, Patrícia! E a partir desses confrontos, advindos da sua insatisfação com as
notas e com o modelo de avaliação, os aspectos de máquina de guerra da permanência dela
vão ficando mais evidentes. “Eu cheguei com essa proposta de: ‘não, vamos reivindicar,
vamos mudar, a gente precisa lutar para melhorar isso’, e no início, assim, eles meio que se
assustaram”. Sua postura combativa destoava dos demais colegas, e foi boicotada por eles:

E eu me senti excluída das coisas. Tanto é que cheguei a apelar um dia, eu não tenho
muita paciência. Cheguei a brigar com eles um dia, porque o professor passou um
trabalho e todo grupo que eu perguntava já tava completo. Aí eu falei: ou vocês não
sabem contar, ou esqueceram de me colocar, ou me colocaram e não estão me falando,
ou não querem fazer comigo. Mas eu sou da sala, eu sinto muito, eu vou ter que fazer
em algum grupo (Patrícia).

Sua permanência na universidade, na sala, no grupo de trabalho é vivida sempre como
uma consequência de suas lutas.
Depois de um tempo, houve em uma situação em que a sala toda seria prejudicada.
“Além da elaboração das provas, igual eu te falei, tem muita coisa que é imposta, e é
totalmente injustificável. E aí numa dessas situações, eu tomei frente e falei: eu não aceito,
vocês aceitam?”. Aí os colegas se juntaram a ela e não aceitaram determinada imposição de
um professor. “Foi a primeira vez que isso aconteceu com eles e uma das únicas na
Medicina”.
Arriscamo-nos a dizer que sua posição no território é itinerante, rompe com padrões
estabelecidos, embora em alguns momentos queira retornar a eles, desterritorializa e se
reterritorializa no momento seguinte, está dentro e está fora, discorda e ataca o modelo, mas
quer ser bem sucedida nas suas regras.
Esta tensão entre os dois paradigmas, que permite a construção de linhas de fuga em
meio às capturas das estrias do aparelho de Estado, mas sem romper totalmente com elas, é
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conceituada por Deleuze e Guattari como o paradigma da metalurgia. Poderíamos situar aí
então a permanência de Patrícia, entre o aparelho de Estado e a máquina de guerra. Este seria
um lugar esburacado, que se comunica com os territórios estriados e lisos, mas sem pertencer
a nenhum deles.

Antes de encerrar este capítulo, é importante ressaltar que nossa intenção não é a
categorização das vivências dos alunos, como se pudessem ser reduzidas ao momento em que
foram narradas e enquadradas definitivamente neste ou naquele conceito. É preciso ter em
conta que nômade e migrante são processos de subjetividade, passíveis de serem
experimentados por todas as pessoas, de forma separada, intercalada e até mesmo mesclada,
como no paradigma da metalurgia. Essas cristalizações e fugas, acelerações e sedimentações,
são respostas forjadas frente aos desafios enfrentados cotidianamente, que se reinventam todo
o tempo. O que procuramos fazer foi acompanhar os processos de subjetividade destes alunos
cotistas, por um período determinado, para produzir com eles uma cartografia permeada pelas
temáticas das ações afirmativas e da permanência na universidade.
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Considerações finais

Traçar um mapa não nos capacita dizer que percorremos um território de um extremo
a outro, ou que exploramos toda a sua extensão, nem que esgotamos tudo que havia para
conhecer ali. A perspectiva pós-estruturalista traz esta humildade epistemológica ao trabalho.
Por isto, neste momento final da pesquisa não pretendemos nos apoderar de certas
informações e toma-las como conclusões sobre as temáticas de ações afirmativas e
permanência no ensino superior.
Ao invés de tomarmos afirmações como verdades descobertas pela pesquisa,
compartilhamos agora uma síntese daquilo que nos saltou aos olhos na cartografia feita, ou
seja, partindo do encontro entre as estrias que percebemos na área pesquisada e o espaço liso
das vivências dos alunos, destacamos quais as linhas que desenhamos na composição desse
território.
Ainda que não fosse o objetivo principal da análise deste trabalho, alguns temas
abordados nas narrativas dos estudantes apareceram com muita frequência. Estas
redundâncias então foram agrupadas em linhas molares, como a atribuição ao mérito
individual para o sucesso escolar e para a entrada na universidade, o forte apoio familiar aos
estudos, principalmente da figura materna e um alto nível de desconhecimento sobre as ações
afirmativas antes do ingresso na universidade. Também apareceram duas segmentações sobre
as escolas públicas: entre os entrevistados que cursaram o ensino médio em instituições
federais, a percepção de que a qualidade do ensino ofertado por elas é uma exceção, e entre os
alunos das outras escolas públicas, o sentimento de que não tiveram uma base suficiente no
ensino médio ao ingressarem no ensino superior.
Através do procedimento da desmontagem das narrativas descrito por Passos e Barros
(2014), procuramos nas vivências descritas pelos alunos fragmentos de sentido capazes de
ativarem reflexões e questionamentos, que nos levam a resultados de natureza diferentes. Em
uma dessas possibilidades, compomos linhas moleculares, que comportam um grau maior de
flexibilidade, com aspectos da permanência dos alunos e de como suas trajetórias são
perpassadas pelos critérios raciais e sociais das cotas.
Quanto à permanência, acompanhamos alguns processos marcados pelo sentimento de
tranquilidade, associado principalmente à facilidade pessoal para seguir um ritmo intenso de
estudos, a um custo de vida baixo na cidade onde o aluno estuda e relações sociais intensas e
agradáveis, com um clima colaborativo. Entre os alunos de Medicina, a permanência parece
ser marcada principalmente pelas sensações de falta de tempo e uma demanda muito alta de
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atividades a serem cumpridas, gerando queixas de estresse e piora na qualidade de vida. Já
entre os alunos de Bioquímica, os fatores que mais influenciam sua permanência são as
dificuldades acadêmicas por não terem vistos conteúdos necessários no ensino médio para
acompanhar as aulas na graduação e os fatores econômicos, o que leva alguns deles a
tentarem superar as dificuldades trabalhando, até desistirem por considerarem impossível
conciliar um emprego com os estudos.
Em relação à influência da condição de cotistas nas relações interpessoais na
universidade, temos posicionamentos diferentes. Para alguns alunos ela é neutra, pois
afirmam não terem percebido nenhuma diferenciação na forma de tratamento dispensada aos
cotistas por parte de colegas e professores. Mas no relato de outros entrevistados, a forma de
entrada interfere nas relações no ambiente acadêmico, e não só o ingresso por ações
afirmativas, mas também por chamadas presenciais do Sisu ou transferência interna de outros
cursos. A preocupação com estas distinções parecem ocorrer mais no período inicial dos
cursos, e depois vai se diluindo. Em alguns contextos, ela é substituída pela categorização dos
alunos a partir do rendimento acadêmico apresentado.
A discussão sobre as ações afirmativas deu origem à outra linha molecular, com um
espectro de opiniões e vivências relacionadas aos critérios sociais e raciais adotados pela Lei
12.711/2012. Quanto às cotas sociais, sua aceitação parece ser mais fácil por todos os
entrevistados, seguindo uma tendência da sociedade brasileira, ainda muito influenciada pelo
mito da democracia racial. Já os critérios raciais para as cotas despertam mais polêmica e
divergências. Encontramos nas falas dos alunos opiniões favoráveis às cotas raciais os
argumentos de justiça social, reparação histórica e diversidade. Há os que consideram
necessárias as cotas raciais, mas discordam da forma de seleção ou da inclusão do grupo de
pardos. E por fim, temos alunos que se declaram contrários a esta modalidade, mesmo após
tê-la utilizado, com em um dos fragmentos analisados. Além deste caso, foi possível notar
outras incoerências entre as opiniões e as condutas em algumas narrativas dos estudantes. Há
relatos de utilização das cotas raciais para aumentar as chances de ingresso no ensino superior
público, sem identificação com o grupo étnico-racial autodeclarado. As preocupações éticas
parecem ficar em segundo plano, dando possibilidade para ocorrência de fraudes.
Em meio à trama dessas linhas, temos também buracos ou fios soltos. A vivência de
Bruno, o único aluno com fenótipo negro entre os participantes, compõe uma linha de fuga no
território, levando-nos para lugares distintos daqueles que aparecem nas demais narrativas.
Ele denuncia o abismo que separa os negros da universidade, para o qual as cotas são como
uma corda curta, um recurso insuficiente para se atingir o objetivo da ampliação do acesso.
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Ele nos relata vivências de discriminação racial, antes e depois do acesso ao ensino superior,
dentro e fora das paredes da universidade. Com isso, avalia que sua permanência na
graduação é quase um milagre em meio a tantas dificuldades, em grande parte de ordem
financeira, e com tudo isso, ele se sente mais um espectador da vida universitária do que um
integrante desse ambiente.
Ao acompanharmos as vivências de Patrícia, temos a sensação de cairmos em um
buraco, em um espaço “entre” dois territórios, que se comunica com eles, mas não pertence a
nenhum. Seu ingresso na universidade se dá após um processo gradual de reconhecimento de
seus diretos para utilização das ações afirmativas. Por não ter utilizado a modalidade de cota a
que tinha direito, ela não foi selecionada pelo Sisu em um ano. No seguinte, reconheceu que
se enquadrava naquele perfil, optou pela cota com critérios sociais e conseguiu ingressar no
curso de Medicina. Já na graduação, vive em conflito entre a busca de pertencimento ao grupo
de sua sala e de reconhecimento de seu desempenho acadêmico por um lado e do outro, a
contestação da cultura vigente no curso, de cobranças excessivas e avaliações que ela vê como
inadequadas.
Ao chegarmos ao fim desta pesquisa, podemos dizer que as linhas construídas e o que
escapa delas não é de forma alguma a realidade absoluta das ações afirmativas e da
permanência na UFSJ, mas sim uma cartografia sobre elas que foi organizada por mim e
produzida com os alunos que participaram da pesquisa e trouxeram suas vivências através das
narrativas. Mais do que encontrar respostas universais, queríamos acompanhar processos de
subjetividade perpassados por políticas públicas de grande relevância no campo do ensino
superior público, que buscam ampliar o acesso e garantir a permanência de jovens na
universidade. Acreditamos termos cumprido tal objetivo e esperamos que esta produção
propicie o surgimento de novos questionamentos e contribua para o desenvolvimento dos
estudos em educação, sobretudo aqueles com foco nas políticas voltadas para o ensino
superior.
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APÊNDICE A – Termo de Esclarecimento

CONSU – UFSJ
o

Parecer N 048/2006
Aprovado em 30/10/2006

TERMO DE ESCLARECIMENTO

Você está sendo convidado (a) a participar do estudo “Ações
afirmativas e permanência na universidade: uma composição seguindo
modos de pensar com alunos cotistas da UFSJ”.

Os avanços nesta área ocorrem através de estudos como este, por
isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é conhecer
aspectos relativos à permanência universitária de alunos que ingressaram no
ensino superior através das ações afirmativas regulamentadas pela Lei
12711/2012.

Caso você concorde em participar, será necessário responder a um
questionário eletrônico e uma entrevista individual, que será gravada. O
material da gravação não será exibido publicamente, e será utilizado apenas
para registro das informações pelo pesquisador.

Não há riscos ou desconfortos no estudo. Você poderá ter todas as
informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Não
há recebimento de recursos financeiros nem despesas relacionadas à sua
participação

Os dados elaborados no presente estudo serão utilizados em uma
dissertação de mestrado, em artigos científicos e em apresentações em
congressos. Porém, garantimos, desde já, a confidencialidade, a privacidade,
a proteção dos dados e a não-estigmatização, escusando-se de utilizar as
informações geradas pelo trabalho em prejuízo das pessoas e/ou das
comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio ou de
quaisquer outras formas de discriminação.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO

Eu, _____________________________________________________
[nome do(a) voluntário(a)], li e/ou ouvi os esclarecimentos acima e
compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos serei
submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do
estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a
qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não me
acarretará nenhum prejuízo de qualquer espécie. Sei que meu nome e minha
imagem não serão divulgados, que não terei despesas e não receberei
dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo.

Divinópolis, ............/............/ 2016.

_____________________________
Assinatura do (a) voluntário (a)

_____________________________
Assinatura do pesquisador responsável

_____________________________
Documento de identidade

_____________________________
Assinatura da professora orientadora

Telefone de contato do pesquisador: (37) 3221-1955.
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APÊNDICE B – Questionário “Perfil dos Participantes”

Perfil dos participantes
Obrigado por ter aceitado o convite para participar do estudo “Ações afirmativas e
permanência na universidade: uma composição seguindo modos de pensar com alunos
cotistas da UFSJ”. Para conhecer melhor o perfil dos alunos que estão colaborando neste
trabalho, solicito que você preencha o questionário a seguir, que levará somente alguns
minutos.

*Obrigatório

Dados pessoais
1. Nome completo *

2. Idade *

3. Raça/cor/etnia *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Amarela
( ) Branca
( ) Indígena
( ) Preta
( ) Parda

4. Sexo *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Feminino
( ) Masculino
5. Situação conjugal atual *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Casado (a)
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( ) Vivendo com um(a) companheiro(a)
( ) Solteiro(a)
( ) Separado(a)/Divorciado(a)
( ) Viúvo(a)

6. Você tem filhos? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Sim
( ) Não

7. Você trabalha? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Sim, com vínculo empregatício
( ) Sim, sem vínculo empregatício
( ) Não

Moradia, alimentação e transporte
8. Situação atual de moradia *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Moro sozinho(a)
( ) Com o pai, a mãe ou ambos
( ) Com o(a) companheiro(a)
( ) Em casa de familiares
( ) Em casa de amigos
( ) Pensão ou hotel
( ) República
9. Você utiliza o Restaurante Universitário? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Sempre
( ) Às vezes
( ) Nunca
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10. Meio de transporte para a universidade *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) A pé
( ) De carona
( ) Bicicleta
( ) Transporte coletivo
( ) Transporte próprio (carro ou moto)
( ) Táxi/mototáxi

Dados familiares
11. Nível de escolaridade do pai *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não teve pai ou pessoa que exerceu tal papel
( ) Sem instrução, não alfabetizado
( ) Sem instrução, sabe ler e escreve
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
( ) Especialização, mestrado ou doutorado
12. Nível de escolaridade da mãe *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não teve mãe ou pessoa que exerceu tal papel
( ) Sem instrução, não alfabetizado
( ) Sem instrução, sabe ler e escreve
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
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( ) Ensino superior completo
( ) Especialização, mestrado ou doutorado

13. Qual a renda mensal do seu grupo familiar? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Menos de um salário mínimo(menos de R$880,00)
( ) 1 salário mínimo (R$880,00)
( ) 2 salários mínimos (R$1760,00)
( ) 3 salários mínimos (R$2640,00)
( ) 4 salários mínimos (R$3520,00)
( ) 5 salários mínimos (R$4400,00)
( ) 6 salários mínimos (R$5280,00)
( ) 7 salários mínimos (R$6160,00)
( ) 8 salários mínimos (R$7040,00)
( ) 9 salários mínios ou mais (R$7920,00 ou mais)
14. Quantas pessoas, incluindo você, vivem dessa renda? *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( ) 9 ou mais

Vida acadêmica
15. Você frequentou cursinho pré-vestibular antes de ingressar na universidade? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não
( ) Sim, cursinho particular
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( ) Sim, cursinho gratuito
16. Por qual ação afirmativa você ingressou na universidade? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) AF1A: escola pública, renda familiar menor ou igual a 1,5 salários-mínimos per capita
( ) AF1B: escola pública, renda familiar menor ou igual a 1,5 salários-mínimos per capita e
autodeclaração de raça
( ) AF2A: escola pública, renda familiar superior a 1,5 salários-mínimos per capita
( ) AF2B: escola pública, renda familiar superior a 1,5 salários-mínimos per capita e
autodeclaração de raça
( ) Não sei responder
17. Em qual período do curso você está? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Inicial (primeiro ano)
( ) Meio
( ) Final (último ano)

18. Você já se inscreveu no Programa de Assistência Estudantil da UFSJ? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não
( ) Sim, mas não fui contemplado
( ) Sim, e recebo auxílios financeiros
19. Você já se inscreveu no Programa Bolsa Permanência do MEC? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não
( ) Sim, mas não fui contemplado
( ) Sim e recebo o auxilio financeiro
20. Você já pensou em trancar ou já trancou matrícula? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não
( ) Sim, por insatisfação com o curso
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( ) Sim, por questões de saúde
( ) Sim, por questões financeiras
( ) Sim, por licença maternidade
( ) Sim, por outro motivo

21. Avalie o seu preparo anterior à universidade para acompanhar as disciplinas no primeiro
semestre: *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Totalmente insuficiente ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Totalmente suficiente

22. Avalie o seu grau de dificuldade geral para acompanhar as disciplinas após o primeiro
semestre do curso: *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma dificuldade ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Muita dificuldade
23. Você já enfrentou alguma(s) das dificuldades acadêmicas a seguir? Assinale mais de uma
opção se for o caso. *
Marque todas que se aplicam.
( ) Desempenho acadêmico insatisfatório (abaixo da média)
( ) Reprovação
( ) Falta de motivação
( ) Dificuldade de concentração
( ) Dificuldade de aprendizagem
( )Outro:____________________
24. Como você avalia sua relação com os colegas? *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Péssima ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Ótima

25. Como você avalia sua relação com os professores? *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Péssima ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Ótima
26. Você já se sentiu discriminado negativamente dentro da universidade por ser cotista? *
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Marque todas que se aplicam.
( ) Não
( ) Sim, por colegas
( ) Sim, por professores
( ) Sim, por outras pessoas

Habilidades extracurriculares
27. Como você avalia seu domínio de informática? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nenhum
( ) Básico
( ) Intermediário
( ) Avançado
28. Como você avalia seu domínio de uma língua estrangeira? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nenhum
( ) Básico
( ) Intermediário
( ) Avançado

Qualidade de vida
29. Você pratica atividades físicas? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre
30. Você se dedica a atividades de lazer? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
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( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre
31. Faz uso de álcool? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre

32. Faz uso de tabaco(cigarro)? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre

33. Faz uso de drogas não-lícitas?*
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre
34. Faz uso de remédios para dificuldades emocionais? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Nunca
( ) Às vezes
( ) Frequentemente
( ) Sempre
35. Você teve algum problema de saúde desde que ingressou na universidade? *
Marcar apenas uma alternativa.
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( ) Não
( ) Sim

36. Você já teve alguma dificuldade significativa ou crise emocional desde que ingressou na
universidade? *
Marcar apenas uma alternativa.
( ) Não
( ) Sim

Bem estar
Avalie o quanto estes fatores abaixo interferem em sua vida ou no contexto acadêmico:

37. Adaptação a novas situações (cidade, moradia, separação da família, entre outras) *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

38. Relacionamento familiar *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
39. Relacionamento social/interpessoal *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
40. Relacionamentos amorosos *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

41. Situações de violência (física ou sexual) *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
42. Assédio moral *
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Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

43. Conflitos de valores/conflitos religiosos *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
44. Dificuldades de acesso a materiais e meios de estudo (livros, xerox, computador, internet
etc) *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

45. Dificuldades financeiras *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
46. Dificuldades de aprendizagem *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
47. Falta de disciplina/hábito de estudo *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

48. Carga horária excessiva de atividades acadêmicas *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima
49. Carga horária excessiva de trabalho *
Marcar apenas uma alternativa.
( )1 Nenhuma interferência ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 Interferência máxima

Muito obrigado pela sua colaboração!
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APÊNDICE C – Roteiro da Entrevista
1) Para começar nossa conversa, gostaria que você me contasse um pouco da sua vida
trajetória escolar antes de entrar na universidade.
1.1. O que você acha sobre as escolas públicas?
1.2. Como avalia seu preparo para a universidade?
1.3. Como é a participação da sua família na sua vida escolar?

2) Vamos conversar agora sobre sua entrada na universidade.

2.1. Como foi a escolha do curso e da instituição?
2.2. Como foi (ou está sendo) seu processo de adaptação?
2.3. Você entrou através de ações afirmativas. No seu caso, _____ (modalidade). O
que você conhece sobre a Lei de Cotas e o que acha dela?
3) As cotas são uma intervenção na forma de acesso às universidades públicas. Mas um
dos objetivos desse estudo é conhecer melhor também a vivência dos alunos quanto à
sua permanência no ensino superior.

3.1. Como é sua qualidade de vida na universidade?
3.2. Como são suas relações com colegas e professores? Ser cotista tem alguma
influência?
3.3. Como você avalia seu pertencimento às atividades que ocorrem na comunidade
acadêmica?
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APÊNDICE D – Relatório das Respostas do Questionário

Os dados a seguir são resultado da compilação das respostas obtidas nos onze
questionários eletrônicos “Perfil dos participantes”, cujo link de acesso foi enviado para os
alunos no momento do convite para colaborar neste estudo. Seu preenchimento era condição
obrigatória para marcar a entrevista e completar a participação na pesquisa.
As informações colhidas na primeira seção do questionário, intitulada “Dados
Pessoais” já foram apresentadas no primeiro capítulo da dissertação, no subitem “Quem
compõe este território comigo”. Os dados a seguir são referentes às demais perguntas do
questionário.
Quanto à situação atual de moradia, as opções “moro sozinho”, “com o(a)
companheiro(a)”, “em casa de familiares”, “em casa de amigos”, “pensão ou hotel” não foram
marcadas por nenhum dos estudantes; três deles disseram residir com o pai, a mãe ou ambos,
e oito em república, numa proporção exibida no gráfico a seguir.

Gráfico 1: Situação atual de moradia
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Em relação à alimentação, foi questionada a frequência com que os alunos utilizam o
Restaurante Universitário (RU) do campus, que oferece refeições subsidiadas pela PróReitoria de Assuntos Estudantis (PROAE) e portanto, têm um custo menor. As respostas são
exibidas no gráfico abaixo:
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Gráfico 2: Com que frequência utiliza o RU
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Outra pergunta feita aos participantes foi sobre o meio de transporte utilizado para ir à
universidade. As opções “bicicleta” e “táxi/moto-táxi” não foram escolhidas por ninguém, “a
pé” foi a resposta de cinco alunos, “transporte coletivo” de outros três, dois disseram que vão
“de carona” e um aluno utiliza “transporte próprio (carro ou moto)”.

Gráfico 3: Meio de transporte para a universidade
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Em relação à família dos alunos, foram perguntados os níveis de escolaridade do pai e
da mãe, o total de rendimentos do grupo familiar e o número de pessoas que vivem da renda,
para cálculo da renda per capita. Sobre o estudo dos pais, as opções eram: “Não teve pai/mãe
ou pessoa que exerceu esse papel”, “Sem instrução, não alfabetizado”, “Sem instrução, sabe
ler e escrever”, “Ensino fundamental incompleto”, “Ensino fundamental completo”, “Ensino
médio incompleto”, “Ensino médio completo”, “Ensino superior incompleto”, “Ensino
superior completo” e “Especialização, mestrado ou doutorado”. As frequências de respostas
sobre a escolaridade dos pais e das mães são mostradas a seguir.

Gráfico 4: Nível de escolaridade do pai
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 5: Nível de escolaridade da mãe
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Podemos notar que o nível de escolaridade geral das mães é um pouco mais elevado
do que o dos pais, com representantes femininas nas categorias com maior grau de instrução,
o que não acontece nos progenitores do sexo masculino.
No questionário, os alunos declaravam a renda da família em quantidade de saláriosmínimos, cujo valor foi dividido pelo número de pessoas do grupo familiar informado, para o
cálculo da renda per capita. A distribuição do número de alunos em cada faixa de renda é
mostrada abaixo:
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Gráfico 6: Renda per capita
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Depois dos dados familiares, o questionário abordava diversos aspectos da vida
acadêmica dos alunos. A primeira pergunta era referente ao período anterior à entrada na
universidade e era sobre cursinhos pré-vestibulares. Três alunos disseram não ter feito, dois
fizeram cursinhos gratuitos e seis fizeram cursinho particular, em proporção exibida no
gráfico a seguir.

Gráfico 7: O aluno fez cursinho pré-vestibular?
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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A pergunta seguinte se referia ao momento de ingresso no ensino superior,
questionando o tipo de ação afirmativa pela qual o(a) aluno(a) ingressou na universidade, com
quatro opções de resposta. A AF1A foi assinalada por sete estudantes, a AF1B por três, AF2A
por nenhum e AF2B por um deles.

Gráfico 8: Tipo de Ação Afirmativa dos participantes do estudo
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Para efeito de comparação, apresento a seguir o gráfico dos percentuais de alunos que
ingressaram na UFSJ por cada tipo de ação afirmativa nos dois cursos participantes desse
estudo.

Gráfico 9: Distribuição dos ingressantes nos dois cursos por ação afirmativa
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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A maioria dos alunos entrevistados havia optado pela AF1A, cujos critérios são ter
estudado em escola pública e ter renda familiar per capita inferior a 1,5 salários-mínimos,
enquanto no universo dos cotistas dos dois cursos essa modalidade era a opção de somente
19% dos estudantes. Ter em conta este perfil é importante para correlaciona-lo a outros
fatores que podem aparecer nas respostas do questionário e nas entrevistas. Já entre os 33% de
alunos cuja ação afirmativa não contemplava critérios de raça e renda baixa, caso da AF2A,
nenhum se dispôs a participar do estudo. Outra observação que se pode fazer é que na
listagem geral, os alunos das ações afirmativas que utilizavam critérios raciais, independente
da renda, somavam 48% do total (AF1B e AF2B), mas no estudo esse percentual foi reduzido
e representa aproximadamente um terço dos participantes.
Para saber sobre o período do curso em que os alunos estavam, foram oferecidas três
opções de resposta: “Início (primeiro ano)”, “Meio” e “Final (último ano)”. Dois alunos
marcaram que estão no início do curso e os outros nove disseram estar no meio. Não houve
resposta de nenhum aluno no último ano da graduação e esse fato provavelmente está
relacionado ao fato da lei ser recente e aplicada gradualmente, com um número menor de
cotistas ingressando em 2013.

Gráfico 10: Período do curso
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

No campo dos auxílios financeiros da Assistência Estudantil, existem dois programas
paralelos: um da própria universidade, e outro cujo repasse financeiro é feito diretamente pelo
Ministério da Educação, o Bolsa-Permanência, que no caso do Campus Centro Oeste, só é
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disponibilizado para os alunos do curso de Medicina, pela carga horária exigida como prérequisito. Dos onze alunos participantes desse estudo, quatro disseram que nunca se
inscreveram no programa de assistência estudantil da universidade, seis se inscreveram mas
não foram contemplados e um se inscreveu e recebe auxílios financeiros (Gráfico 11). Em
relação ao Programa Bolsa-Permanência, a pergunta se aplicava somente aos sete alunos do
curso de Medicina. Desse total, dois alunos não se inscreveram e cinco recebem a bolsa
(Gráfico 12). Desses cinco estudantes, quatro responderam que também haviam se inscrito no
Programa da própria universidade, mas não foram contemplados. Um aluno de Bioquímica
respondeu que se inscreveu mas não foi contemplado, mas a pergunta não se aplicava ao seu
curso e por isso sua resposta foi desconsiderada. Por fim, dos onze participantes do estudo,
seis recebem algum auxílio financeiro da Assistência Estudantil.

Gráfico 11: Programa de Assistência Estudantil da UFSJ
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 12: Programa Bolsa-Permanência do MEC
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Os alunos foram perguntados se alguma vez já pensaram ou já trancaram matrícula, e
em caso positivo, por qual motivo, com as seguintes justificativas: “por insatisfação com o
curso”, “por questões de saúde”, “por questões financeiras”, “por licença-maternidade” ou
“por outro motivo”. Sete alunos responderam que não pensaram em trancar o curso, um disse
que sim, por insatisfação com o curso, dois por questões financeiras e um por outros motivos.
Entre os alunos que já pensaram ou já trancaram a matrícula, a causa mais apontada como
entrave à permanência seriam dificuldades de ordem financeira.

Gráfico 13: Já pensou ou já trancou matrícula
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Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

A pergunta seguinte era para que os alunos avaliassem seu preparo anterior para
acompanhar as disciplinas no primeiro semestre da universidade, usando uma escala de 1totalmente insuficiente a 5 – totalmente suficiente. As respostas apresentadas no gráfico a
seguir apontam a predominância de um preparo considerado intermediário, sem nenhuma
resposta nos dois extremos da escala.

Gráfico 14: Avaliação dos alunos sobre seu preparo anterior para o ensino superior
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Depois, foi pedido que os alunos respondessem sobre seu grau de dificuldade para
acompanhar as disciplinas após o primeiro período, e as respostas estavam em uma escala de
1 - nenhuma dificuldade a 5 – muita dificuldade. Para um aluno não restou nenhuma
dificuldade, no outro extremo um respondeu que têm muita dificuldade e os demais indicaram
níveis de dificuldade medianos.
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Gráfico 15: Avaliação dos alunos sobre seu grau de dificuldade após o primeiro semestre
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Para conhecer mais sobre a vida estudantil dos participantes, foi perguntado se eles já
haviam passado por alguma dificuldade acadêmica, com a opção de marcar mais de uma
alternativa, dentre essas: “desempenho acadêmico insatisfatório (abaixo da média)”,
“reprovação”, “falta de motivação”, “dificuldade de concentração” e “dificuldade de
aprendizagem”, além de “outra”. É importante ressaltar que todos os alunos responderam que
já tiveram pelo menos alguma dificuldade, e a frequência de respostas em cada alternativa é
mostrado no gráfico abaixo.
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Gráfico 16: Dificuldade acadêmica enfrentada
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Em relação à esfera interpessoal da vivência dos alunos na universidade, foi pedido
que eles avaliassem suas relações com os colegas e com os professores, numa escala de 1péssima a 5 – ótima. As respostas são exibidas a seguir:

Gráfico 17: Relação com os colegas
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 18: Relação com os professores
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Em ambas as situações, podemos notar uma distribuição bem semelhante nas
respostas, com predomínio de avaliações positivas sobre as relações interpessoais. As
categorias dos extremos, “péssima” e “ótima” praticamente não foram assinaladas, com
exceção de uma única avaliação “ótima” para a relação com os colegas.
Quando perguntados se já haviam sofrido algum tipo de discriminação por serem
cotistas, oito alunos responderam que não. Entre os outros três que responderam sim, todos
disseram ter sofrido discriminação por colegas, dois deles por professores e um também por
outras pessoas.

Gráfico 19: Já sofreu discriminação por ser cotista
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Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Outra seção do questionário investigava conhecimentos extracurriculares dos alunos,
como domínio de informática e desenvoltura em uma língua estrangeira. Essas perguntas
foram feitas por abordarem habilidades exigidas ou desejáveis em muitas atividades no meio
acadêmico, e que por isso, podem perpassar a permanência dos alunos no ensino superior. As
avaliações dos mesmos sobre esses quesitos são demonstradas a seguir, através dos gráficos.

Gráfico 20: Domínio de informática
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 21: Domínio de língua estrangeira
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Em relação ao manuseio do computador, o gráfico indica um domínio que varia entre
básico e intermediário por todos os alunos, sem respostas nos extremos, de nenhum domínio
ou conhecimento avançado de informática. Já em relação ao conhecimento de uma língua
estrangeira, temos uma distribuição mais irregular, com respostas que vão de nenhum
domínio até o avançado, porém com predomínio do nível básico.
Na seção seguinte do formulário, foram aplicadas algumas perguntas referentes a
aspectos da qualidade de vida dos estudantes, como prática de atividades físicas, lazer, uso de
substâncias psicoativas, saúde e questões emocionais. As frequências de respostas para cada
item são demonstradas a seguir, através dos gráficos.

Gráfico 22: Frequência com que pratica atividades físicas
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 23: Frequência com que tem atividades de lazer
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Em relação à prática de atividades físicas, pode-se notar que a opção de resposta dos
que nunca se exercitam foi a mais assinalada, e nenhum deles disse se exercitar sempre,
indicando que um dos pilares para um bom estado geral de saúde tem recebido pouco
investimento entre os estudantes. Em relação às atividades de lazer, nenhum assinalou
“frequentemente”, e só um a opção “sempre”, indicando que na percepção dos mesmos, este
campo também não ocupa tanto seu tempo.

Gráfico 24: Frequência com que faz uso de álcool
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 25: Frequência com que faz uso de tabaco
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 26: Frequência com que faz uso de drogas não-lícitas
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

143

Gráfico 27: Frequência com que faz uso de remédios para dificuldades emocionais
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

A opção “nunca” foi a mais escolhida nas perguntas relacionadas ao uso de
substâncias psicoativas, com exceção do álcool, na qual o consumo relatado foi mais elevado,
com predominância da opção “às vezes”, mas com uma resposta “frequentemente” e outra
“sempre”.

Gráfico 28: Teve algum problema de saúde desde que entrou na universidade
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Quase um quarto dos alunos afirma já ter enfrentado problemas de saúde desde que
entrou na universidade. Como visto anteriormente, a maioria desses estudantes não mora com
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a família. Em caso de adoecimento, é importante refletirmos sobre os recursos
disponibilizados a eles, inclusive quanto às informações sobre rede de saúde existente no
local. Acredito que esta situação também está diretamente relacionada à qualidade da
permanência universitária.

Gráfico 29: Teve alguma crise ou dificuldade emocional desde que entrou na universidade
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Um fator que nos chama a atenção é o número de alunos que afirmam já ter tido
alguma crise ou dificuldade emocional desde que entraram para a universidade, com nove
respostas afirmativas. Esse dado deve ser levado em consideração quando pensarmos em
permanência universitária, pois pode ser um fator prejudicial e relacionado à evasão.
A última seção do formulário, intitulada “Bem estar”, buscava conhecer a percepção
dos alunos sobre a interferência de vários fatores na sua vida ou no seu contexto acadêmico.
Os itens e as distribuições de respostas de cada um são demonstrados nos gráficos a seguir.
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Gráfico 30: Adaptação a novas situações
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 31: Relacionamento familiar
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

146

Gráfico 32: Relacionamento social/interpessoal
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 33: Relacionamentos amorosos
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 34: Situações de violência (física ou sexual)
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 35: Assédio moral
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 37: Conflitos de valores/conflitos religiosos
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 38: Dificuldades de acesso a materiais e meios de estudo
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 39: Dificuldades financeiras
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 40: Dificuldades de aprendizagem
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 41: Falta de disciplina/hábito de estudo
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Gráfico 42: Carga horária excessiva de atividades acadêmicas
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)
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Gráfico 43: Carga horária excessiva de trabalho
Fonte: Questionário Perfil dos Participantes (APÊNDICE B)

Entre os fatores avaliados pelos alunos e sua interferência em seu bem estar e em sua
vida acadêmica, consideramos relevante destacar a forte influência das relações sociais, dos
relacionamentos amorosos, das dificuldades financeiras e da carga horária excessiva de
atividades acadêmicas. Com pouca interferência para a maioria dos alunos, podemos elencar
violência (física ou sexual), assédio moral, conflitos de valores ou religiosos, dificuldades de
acesso a meios de estudo e carga horária excessiva.

